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PRÓLOGO 

Nao é só ao índio que interessa o conhecimento da Lei n9 6.001, de 19 de 
dezen1bro de 1973. A todos os nacionais, índios e nao índios, interessa conhecer 
o Estatuto do Indio, nao somente por que ele trás disposicoes que obrigam a to
dos, como, sobretudo, porque nele se contém normas de ordem geral que a to
dos, e nao somente ªº índio, obrigam. 

1 n felizmente, até hoje, decorridos mais de dez anos de sua edicao, o Estatu
to do 1 ndio nao mereceu, dos juristas pátrios, um estudo mais aprofundado, ca
paz de despertar nos estudiosos do direito um interesse maior pela pesquisa e, 
finalmente, ensejar a oportunidade para se fixar a definicao jurídica de certos 
conceitos que permanecem obscuros e indefinidos, embora constantes da letra 
fria da lei. 

Lidando diariamente com problemas indígenas, sentindo, assim, na pró
pria pele, a dificuldade de posicionar certos conceitos frente a norma dúbia e de 
difícil interpreta~ao, é que nos propusemos a enfrentar os doutos e nos lancar
mo~ a li~a, procurando, com este trabalho que certamente receberá a crítica sa
dia dos mais bem preparados, fazer um estudo interpretativo do Estatuto do 
Indio e, finalmente, entregá-lo ao mundo jurídico nacional, certo de que ele será 
aperfei~oado. 

Assim, procuraremos estudar o Estatuto do Indio, artigo por artigo, co
mentando cada um dos seus dispositivos e, por outro lado, indo nos abeberar 
das li~oes que o seu autor deitou na justificativa encaminhada ao Ministério da 
J usitca juntamente com o anteprojeto que se transf ormou na atual Lei ni? fl 001, 
de 19 de dezembro de 1973. 

O Estatuto do Indio, ao contrário do que muitos poderao imaginar, nao 
foi aleatoriamente elaborado. Ele teve um objetivo, o de fixar em lei, como ca
ráter coercitivo inerente aos diplomas legais, a obrigatoriedade de assistencia e 
prote~ao a popula~ao indígena do País, procedendo, desse modo, diametral
mente ao contrário do que dispunha a legislacao anterior e que regulava os di
reitos dos índios nascidos no território brasileiro. 

13 



É de se destacar, pela importancia transcendental de que se reveste, os ob
jetivos prim9rdiais do Estatuto do Indio, porquanto visa essa lei, sobretudo, 
manter sob a protecao legal estes onze objetivos básicos: 

a ) assegurar assistencia aos índios e as populacoes indígenas ain
da nao integradas ou em processo de integrac;ao a comunhao nacio
nal· 

' 
b) estenqer a todos os indígenas os beneficios da legislacao brasi

leira · 
' 

e) respeitar as peculiaridades inerentes a sua condic;ao, 
proporcionando-lhes, simultaneamente, meios para o seu desenvolvi
mento; 

d) garantir-lhes a permanencia voluntária no seu habitat, 
fornecendo-lhes recursos para ali se desenvolverem; 

e) assegurar-lhes, na medida do possível, a livre escolha dos seus 
meios de vida e subsistencia; 

f ) respeitar, no processo de integracao e assimilacao a comuni
dade nacional, os seus valores culturais, tradic;oes, usos e costumes; 

g) executar, com o assentimento e colaboracao das pop.ulac;oes 
indígenas, os projetos que objetivem beneficiá-las; 

h) utilizar seu espírito de iniciativa e qualidades pessoais, bem 
como sua cooperai;ao, para melhoria de suas condicoes de vida; 

i ) assegurar-lhes uso e gozo dos bens que lhes sao atribuí dos pela 
Constituic;ao; 

j) regular o exercício dos seus direitos civis; e, 

I) assegurar a posse e uso das terras por eles ocupadas. 

Estes sao os objetivos primordiais do Estatuto do Indio, infelizmente nao 
bem interpretados e pouco observados pelo órgao responsável, em nome da 
Uniao, pela tutela indígena, que procuraremos dissecar, estudando-os segundo 
os melhores princípios de hermeneutica e sempre voltado para a necessidade 
que tema Nac;ao de bem conhecer o ordenamento jurídico que rege os direitos 
do índio brasileiro. 

Ao longo dos anos, até mesmo no Brasil-império, sempre se cuidou da pro
tec;ao ao indígena, já que os ditos civilizados, no ara voraz de se enriquecer e 
conquistar sertoes, pouco estavam se importando que o índio sobrevivesse ou 
nao, f osse dizimado ou nao. E f oram criadas, en tao, as Diretorias Gerais dos 
Indios, passando por um Servic;o de Protecao aos Indios até chegarmos a atual 
Fundacao Nacional do Indio - FUNAI, sem, no entanto, se fazer um trabalho 
nacional de conscientizac;ao para a necessidade de preservacao dos usos e costu
mes dos indígenas brasileiros, habitantes primitivos das terras brasílicas e que, 
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ainda hoje, sao vítimas da ganancia dos ditos civilizados, dizimados que sao, 
diariamente, em nome do progresso. 

Urge despertarmos para tal necessidade, sem, contudo, cultuarmos a polí
tica malsa e nefasta do paternalismo doentio de semente ver o índio pelo prisma 
da intocabilidade, como infelizmente é ele visto pelos que dirigem o órgao res
ponsável, em no me da U niao, pela tutela indígena. O índio nao é nenhuma 
crianc;a. Ele, como todos os nacionais, sabe o que quer, sem necessidade de que 
alguém, julgando-se dono dele, venha lhe dizer o que precisa fazer ou querer. O 
que 0 índio necessita, e urgentemente, é de compreensao, de amor, de tratamen
to como gente que ele é, para que possa, sem se violentar nem ser violentado na 
sua cultura, usos e costumes, se integrar a comunhao nacional e gerir por si só 
os seus destinos, liberando-se de urna incómoda tutela, tutela que até hoje nao 
tem sido bem compreendida. 

Esperamos, sem querer polemizar, que os estudiosos da causa indígena, 
tendo oportunidade de conhecer este nosso trabalho, venham contribuir com 
suas críticas, a fim de que, em futuro próximo, numa outra edicao, tenhamos 
condic;oes de melhorar esta nossa pálida contribuicao ao estudo jurídico da si
tuacao do indígena brasileiro frente ao estatuto que o rege e que lhe disciplina 
os demais direitos. 

Quem, de espírito desarmado e desprovido de má fé, se der ao trabalho de 
urna análise acurada do Estatuto do Indio haverá de ver, como eu vi, a urgente 
necessidade de urna regulamentac;ao de de~erminados capítulos, para que a 
obra se aperfeicoe e cumpra o seu destino de bem servir ao povo indígena brasi
leiro, posto erigir-se o Estatuto do Indio, segundo nos é dado ver, num autenti
co monumento que precisa, tao-semente, de regulamentac;ao, jamais de revo-

ga<;ao ou substituic;ao. 

O AUTOR 
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O ESTATUTO DO INDIO 



TITULO 1 

Dos Princípios e Defini(;oes 

A rt. 19 Esta Lei regula a situar;iio jurídica dos 
índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o 
propósito de preservar a sua cultura e integró-los, progres
siva e harmoniosamente, a comunhoo nacional. 

Parágrafo único. Aos indios e as comunidades indí
genas se estende a prote(;iio das leis do País, nos termos em 
que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os 
usos, costumes e tradir;oes indígenas, bem como as con
dicoes peculiares reconhecidas nesta Lei. 

O artigo nao é de difícil compreensao, visto fixar o fim a que se destina a 
leí, ou seja, regular a situa<;ao jurídica dos índios ou silvícolas e das comunida
des indígenas, situa<;ao que vinha disciplinada pelo Decreto n9 5.484, de 27 de 
junho de 1928, e que passou a ser regrada pela Lei n9 6.001, de 19 de dezembro 
de 1973, com o propósito, tal como diz a própria lei, de preservar a sua cultura e 
integrá-los, progressiva e harmoniosamente, a comunhao nacional, exatamente 
porque entendeu o legislador brasileiro que o índio nao é um ser especial, mas 
um cidadao como qualquer outro cidadao brasileiro, como tal, passível dos 
mesmos direitos e deveres. 

Convém notar a distin<;ao que a lei estabelece, logo de princípio, entre índio 
e silvícola, pois nem todo índio é silvícola, mas todo silvícola é índio. 

A leí procuro u dar urna defini<;ao do que f osse índio ou silvícola, entretan
to, como toda definí<;ao é perigosa e falha, a que o Estatuto do Indio estabelece 
nao é precisa e confunde, finalmente, índio e silvícola. Ao comentarmos o art. 
39 adíante, procuraremos melhorar essa distin~ao. 

Assím, ao regular a situa<;ao jurídica do índio brasileiro, do silvícola e das 
comunidades indígenas, a lei fixou quatro importantes fundamentos básicos, 
que chamaríamos de verdadeiros princípios: 

l 9) o de que os índios gozam dos mesmos direitos assegurados 
a todos os demais brasileiros; 
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2<.>) o de qu~ o exercício, por si, dos direitos civis e gozo dos di
reitos políticos está condicionado a assimila~ao do índio ao sistema de 
vida da comunidade nacional; 

3<.>) o de que serao respeitados os usos, costumes e a religiao dos 
índios nao assin1ilados; e, 

4<.>) o de que nas relac;oes dos índios com pessoas estranhas a co
munidade indígena é obrigatória a aplica~ao da legislac;ao ordinária. 

Esta a situac;ao jurídica que a Leí n<.> 6.001 /73 regula ao cuidar do problema 
jurídico do índio brasileiro, deixando-o, entretanto, sob tutela do Estado, mas 
tratando-o em pé de igualdade com os de;nais nacionais, tanto assim que o 
iguala em direitos e deveres a todos os brasileiros. Direito a vida, a liberdade, a 
seguranc;a e a propriedade, tal como consagrado em princípio constitucional 
contido no art. 153 e seus parágrafos da Carta Magna vigente. 

U ma vez em condic;oes de assimilar o sistema de vida da comunidade na
cional, estará o índio apto a exercitar, por si, sem necessidade de assistencia tu
telar, os direitos civis e políticos inerentes a todos os cidadaos brasileiros. Ao 
comentarmos o art. 7<.>, estender-nos-emos sobre o regime tutelar indígena, tema 
de suma importancia e que nao tem sido encarado com a seriedade que ele me
rece, num flagrante desrespeito a lei e ao próprio ordenamento jurídico nacio
nal. 

Em suma, a situac;ao jurídica do índio brasileiro, segundo a lei que dispoe 
sobre o índio em nosso País, é a de um brasileiro com direitos e deveres iguais a 
todos os demais brasileiros, embora vivendo sob regime tutelar enquanto nan 
integrado a comunhao nacional. 

O parágrafo único desse art. 1 Q do Estatuto do 1ndio enfatiza que aos 
índios e as comunidades indígenas se estende a protecao das leis do País, nos 
mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados, no en
tanto, os usos, costumes e tradii;oes indígenas, bem como as condii;oes peculia
res que o próprio Estatuto do 1ndio reconhecer, condii;oes peculiares essas que 
haveremos de ver na seqüencia <leste trabalho. 

Vale dizer, o Indio nao está imune a lei. De modo algum. É ele um cidadao 
brasileiro igual a qualquer outro cidadao brasileiro nao índio, capaz de direitos 
e obriga<;oes, segundo o ordenamento jurídico que o rege. Há que se considerar, 
como a própria lei determina, a situac;ao peculiar de homem nao definitivamen
te integrado a comunhao nacional. Se o índio convive diariamente comos nao 
índios, vivendo nos grandes centros, evidentemente nao terá ele, <liante da prá
tica de um ilícito penal ou civil, como invocar a sua condicao de índio para se 
eximir da obrigac;ao. É ele, oeste caso, um índio integrado - para usar da ex
pressao legal própria - e, como tal, igual em direitos e deveres a qualquer um 
outro brasileiro que nao seja índio, inclusive, fora do alcance do instituto da tu
tela como veremos mais adiante. 
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Art. 2P Cumpre a Uniao, aos Estados e aos Mu
nicípios, bem como aos órgoos das respectivas adminis
tracoes indiretas, nos limites de sua competencia, para a 
protecao das comunidades indígenas·· e a preservacoo dos 
seus direitos: 

1- estender aos índios os beneficios da legislacoo co-
1nun1, se111pre que possível a sua aplicacoo; 

f 1- prestar assistencia aos índios e as comunidades 
indígenas ainda nao integradas a comunhoo nacional; 

/ I I - respeitar, ao proporcionar aos índios meios 
para o seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes a 
sua condicoo: 

IV- assegurar aos indios a possibilidade de livre es
colha dos seus meios de vida e subsistencia; 

V- garantir aos indios a pern1anencia voluntária no 
seu habitat, proporcionando-/hes ali recursos para o seu 
desenvolvimento e progresso; 

V 1- respeitar, no processo de integracao do índio a 
con1unhao nacional, a coesao das comunidades indígenas, 
os seus valores culturais, tradicoes, usos e costumes; 

VII- executar, sempre que possível mediante a cola
boracao dos índios, os programas e projetos tendentes a be
neficiar as comunidades indígenas; 

VIII - utilizar a cooperacao, o espírito de iniciativa e 
as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria 
de suas condicoes de vida e a sua integracao no processo de 
desenvolvimento; 

/X - garantir aos índios e comunidades indígenas, 
nos termos da Constituicoo, a posse permanente das ter
ras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades na
que/as terras existentes; 

X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos 
civis e políticos que em face da legisla~ao /hes couberem. 

Parágrafo único. vetado. 

A obrigac;ao legal de dar prote~ao ao índio e as comunidades indígen~s 
ainda nao integradas a comunhao nacional, bem como velar pela preserva~ao 
dos seus direitos, segundo a leí, nao incumbe tao-somente a Uniao co~o muit~s 
imaginam. Nao. Os Estados, os Municípios e as entidades das respectivas adm•-
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nistra<;oes indiretas, tais como as autarquías estaduais e municipais, também 
tem a mesma"obriga<;ao legal de exercitar essa prote~ao. 

É comum ouvirmos, pelo interior do País, Governadores de Estado e Pre
f eitos M unicipais se eximirem de cuidar do problema a eles levado pelas comu
nidades indígenas, mais das vezes até mesmo para urna assistencia médico
hospitalar de urgencia, soba alegacao de que a FUNAI é que cumpre cuidar de 
tais problemas. lsto é um crime de responsabilidade pelo qual poderá vira res
ponder, mais tarde, esse governante, posto ser obrigacao tanto da Uniao quan
to dos Estados e M unicípios proporcionar aos índios e comunidades indígenas 
nacionais todas aquelas hipóteses elencadas no art. 29 do Estatuto do Indio e 
acima transcritas. 

Evidentemente que o legislador, ao elaborar o Estatuto do Indio, teve o 
cuidado de especificar qual o indígena merecedor dessa protecao da Uniao, dos 
Estados e dos M unicípios, ao dizer, textualmente, no inciso 11 do art. 29 da Lei 
n9 6.001 / 73, que a assistencia obrigatória so mente se estende aos índios e comu
nidades indígenas ainda nao integradas a comunhao nacional, e isto porque o 
írtdio já integrado a vida da comunidade nacional, vivendo de empregos, pos
suindo residencia e familia como todo e qualquer outro cidadao nacional, evi
¡dentemente, nao está a necessitar dessa protecao especial. 

Os Estados e M unicípios, bem como os órgaos de suas respectivas adminis
tra<;oes in di retas, tem, juntamente com a U niao, a obrigacao de também pro
porcionar ao índio meios para o seu desenvolvimento. Assim, em plagas onde a 
FUNAI ainda nao conseguiu implantar um projeto, digamos, de desenvolvi
mento agrícola, nada impede que o Município, dispondo de recursos suficien
tes, e interessado em que determinada populacao indígena, comprovadamente 
em vías de integracao, contribua coQ1 o crescimento da producao hortifruti
granjeira, destine técnicos e recursos para que essa éomunidade indígena desen
volva determinado projeto sobos auspícios do Tesouro municipal. Nada have
rá de ilegal nisto, porquanto é urna das obrigacoes legais do Município (art. 29, 
111, Leí n9 6.001 / 73). 

Nessa mesma esteira de raciocínio, o Município também tem a mesma 
obriga<;ao legal de garantir ao índio a sua permanencia voluntária no seu habi
tat , promovendo a defesa da terra indígena, sempre que tomar conhecimento de 
invasao ou esbulho da terra do índio. A terra indígena, que, lato sensu, é terra 
pública, porque como tal considerada pela Constituicao Federal (art.49, IV), 
nao deverá ser defendida tao-somente pela Uniao, através da FUNAI. Nao. 
Essa defesa deveria, em respeito a lei, ser também exercitada pelos Estados e pe
los Municípios, evitando-se, dessa forma, que nos conflitos tao conhecidos no 
País inteiro, vidas fossem ceifadas em nome da ganancia que domina o nao 
índio sempre que invade um território secularmente ocupado e permanente
mente habitado por urna populacao indígena. E o remédio seria muito mais efi
caz, se considerarmos que o Estado e o Município estao mais próximos do con-
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flito do que a própria Uniao, através da FUNAI. Evidentemente que, numa 
ocasiao dessas, o Estado ou o Município, após adotar as medidas preliminares 
de prote<;ao da comunidade indígena, até mesmo por dever de ética, deveria en
trar em contato com a FUNAI para que as demais providencias ficassem a ela 
afetas, como delegada da U niao Federal no exercício da tutela indígena eguar
dia direta do patrimonio a ela confiado. 

Art. 39 Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as 
definicoes a seguir discriminadas: 

/ - Indio ou Silvícola - E todo indivíduo de origem 
pré-colombiana que se identifica e é identificado como per
tencente a um grupo étnico cujas características culturais o 
distinguem da sociedade nacional; 

JI - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - E um 
conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo 
em estado de completo isolamento em re/afoo aos outros 
setores da comunhoo nacional, quer em contatos intermi
tentes ou permanentes, sem contudo estarem ne/es integra-

dos. 

Quis o legislador evitar polemica em torno de definicoes que porventura 
viessem a surgir com a edic;ao do Estatuto, entretanto, como se poderia prever, 
a polemica nao foi evitada, mesmo porque nao foi lá muito feliz o legislador 
brasileiro nas conceitua~oes que fez inserir no corpo da lei. 

Está mais do que evidente que índio nao pode ser confundido com silvícola, 
como dissemos antes, partindo-se de urna premissa lógica e verdadeira de que 
todo silvícola é índio, no en tanto nem todo índio é si/vícola. Segundo CLÓVIS e J · 
M. DE CARVALHO SANTOS, renomados civilistas pátrios até hoje consa
grados e respeitados no mundo jurídico nacional, já em 1916 o legislador brasi
leiro tomava o termo silvícola com sinónimo de morador da selva, é o que nos 
informa J. M. DE CARVALHO SANTOS verbis: 

Silvícolas. O Código emprega a palavra si/vícola, faz notar CLÓ
VIS, no sentido de habitantes da floresta e como que para tornar claro 
que só estes sao relativamente incapazes e nao os que se acham co~
fundidos na massa geral da popula~ao, aos quais se aplicam os prece1-
tos de Direito comum. (Código Civil Brasileiro Interpretado - vol. l, 

pág. 276.) 

A prevalecer a tese de que o Estatuto do Indio deveria conter defini~oes, o 
legislador deveria ter dado urna definicao precisa para cada termo, de1xando 
bem claro, para efeitos de lei, o que dever-se-ia entender por índio, si/vícola, co

munidade indígena e grupo tribal, senao vejamos. 
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Para DE PLÁCIDO E SILVA, silvícola é aquele que vive fora da civili
zac;ao, isto é, na selva: 

" 
SIL V[COLA . Do latim silvícola, tem a mesma significacao de 

selvícola: é o habitante das selvas, ou o que vive fora da civilizacao. 
(Y ocabulário .Jurídico, vol. IV, pág. 1452) 

Já para os dicionaristas, apreciando os termos do ponto de vista gramatical 
e nao jurídico , invoquemos o auxílio do mestre AURÉLIO: 

lndio1. Adj . 4 . O habitante qas terras americanas ao chegarem os 
descobridores europeus; o aborígene da América. 

Silvícola. Adj. 2g. 1. Que nasce ou vive nas selvas; selvagem, sel
vático, silvático. 2. Pessoa que nasce ou vive nas selvas; selvagem. 

Verifica-se, assim, haver ligeira diferenca entre um e outro termo. Indio, 
sem dúvida, é, como o diz a própria lei, todo indivíduo de origem pré
colom biana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étni
co de características diferentes das dos demais habitantes da nacao. Aí se inclui, 
evidentemente, o silvícola. Logo, índio é genero de que silvicola é espécie, sem se 
afastar a hipótese de que também é índio aquele que tendo sido silvícola e ha
vendo assimilado os usos e costumes da populacao nacional, a esta integrou-se 
de ta l sorte que somente o seu biotipo característico dos descendentes pré
colombianos será capaz de diferenciá-lo dos demais habitantes nao índios. Aí 
estao todos os índios nao silvícolas, e que de há muito já nao habitam mais as 
selvas brasileiras, mas vivem e convivem com a civilizacao, como civilizados 
que sao , nas cidades, vilas e povoados, mais das vezes até sem cultuar mais ne
nhum d aqueles usos que seus ancestrais cultuavam como característicos de sua 
rac;a. Sao todos os que se dizem índios oeste País e que habitam, notadamente, 
os Estados nao amazónicos, como Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Bahía, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Río Grande do 
Sul. 

Os índios desses Estados nao sao mais silvícolas, embora nao se possa ne
gar que sejam índios. D a mesma forma , segundo está na própria lei, estes índios 
nao estao mais sob tutela do Estado, emancipados que estao, de há anos, desde 
o m omento em que deixaram de ser tutelados orfanológicos, por assim ter que
rido o legislador de 1928 ao editar o Decreto n9 5.484, em junho daquele ano, 
para regular a situac;ao jurídica do índio brasileiro e deixar fora da tutela os 
índios que, aquela época, já estivessem inteiramente adaptados a vida geral da 
Nac;ao, dispositivo que, como veremos, nao foi esquecido pelo legislador de 
1973, ao editar o Estatuto do Indio. A propósito, abordaremos melhor o tema 
ao comentarmos o art. 79 adiante. 

Vimos, assim, que o termo indio nao significa o mesmo que o termo si/vico
/a. Logo, laborou com pouca felicidade o legislador ao fazer incluir no corpo da 
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le í a definic;ao acima transcrita, d ando para um e outro termo a mesma signifi
cac;ao, posto ha ver conceituado indio ou silvícola e nao indio e silvicola, como de

veria ter preferido. 

Do mesmo modo é fa lha a definicao contida na leí de comunidade indígena 
e de grupo tribal, que o Estatuto d o Indio define como sendo urna e a mesma 
coisa. Cornunidade Indígena, segundo nosso entendimento, é e deve, necessa
riamente, ser urna coisa, enquanto Grupo Tribal haverá de diferir daquela, 
constituindo-se num outro ente. Entao , o que seja ou o que é Comunidade Indí

gena e Grupo Tribal? 

Segundo a lei, tanto um como outro "'é um conjunto de famílias ou comu
nidades índias", quer vivam ern estado de completo isolamento ou nao em re
lac;ao aos dernais setores da comunhao nacional, e que nesta nao esteja integra
dos. Diz rnelho r, segundo o Estatuto do Indio, a Comunidade Indígena e o 
G rupo Tribal é aquele conjunto de famílias nao integrado a vida da Nacao. Se 
estiver in tegrad o ,. nao se constituirá em Grupo Tribal ou Comunidade Indíge-

na. ' 
O erro d o Estatuto do Indio, a nosso ver, repousa na confusao que faz en

tre termos de diferentes conceituacoes. Para quem lida diretamente com os 
pro blemas indígenas, fácil será, evidentemente, distinguir entre urna Comuni
dade Indígen a e um Grupo Tribal, entretanto, para os que nao estejam diaria
mente ligados ªº problema, evidentemente que a simples leitura da lei nada irá 

entender do tema. 

A Comunidade Indígena, como está na própria leí, é, realmente, um con
junto de famílias índias, habitando urna mesma área ou regiao, cultuando usos 
e costumes identicos, vivendo como se fossem urna só família. Sejamos mais 
p ráticos: urna C omunidade Indígena seria, mal comparando, como que um Es
tado, para usar da linguagem dos civilizados e da divisao política que estes civi
lizados utilizaram para a configura~ao da Nai;ao brasileira. Assim é, pois, urna 

Comunidade Indígena. 

O Grupo Tribal, por sua vez, é a reuniao dessas Comunidades Indígenas, e 
o grande exemplo de um Grupo Tribal temo-lo no Parque Indígena do Xi~gu, 
aonde coexistem diferentes Comunidades Indígenas formando o Grupo Tnbal 
Xinguano. Logo, infelicíssima foi a redacao desse art. 39 da Lei n9 6.001 / 73 e 
que vem confirmar o a forisma de que sempre sao perigosas as definii;oes no 
campo do Direito . Preferível nao usá-las a usá-las de modo a gerar confusao. 

A rt. 4"' Os indios sao considerados: 

/ - /solados - Quando. vivem e"! grupos desconhec~
dos ou de que se possuem poucos e vagos informes atraves 
de contatos eventuais com elementos da comunhao nacio

nal; 
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11- Em vias de integracdo - Quando, em contato 
intermitente ou permanente com grupos estranhos, conser
vam menor ou maior parte das condicoes de sua vida nati
va, mas aceitam aigumas práticas e modos de existencia 
con1uns aos demais setores da comunhao nacional, da qua/ 
vdo necessitando cada vez mais para o próprio sustento; 

lll- lntegrados - Quando incorporados a comu
nhao nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direi
tos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradicoes 
característicos da sua cultura. 

É, sem dúvida, um dos mais polemicos e confusos artigos do Estatuto do 
Indio e que somente reflete o pecado das definicoes apressadas. 

O Decreto n9 5.484, de 27 de junho de 1928, que regulava a situacao jurídi
ca do índio nascido no território brasileiro, a nosso ver, fora muito mais feliz do 
que o Estatuto do f ndio ao definir ou cla~sificar os aborígenes nacionais 
dividindo-os em quatro categorías distintas e dizendo quando e como cada um~ 
d~las poderia ser vista como nao tutelada. Assim, segundo a categoría, aquele 
diploma legal classificava os índios brasileiros como nómades, arranchados ou 
aideados, pertencentes a povoacoes indígenas e pertencentes a centros agrícolas ou 
que vivem promiscuamente com civilizados, os quais, qualquer que fosse o seu 
grau de civiliza<;ao, ficavam emancipados da tutela orfanológica que entao vi
gía, dispondo a lei, no entanto, que os índios de qua/quer categoria que nao esti
vessem ainda inteiramente adaptados a vida dos nao índios, estes ficavam sob a 
tutela do Estado, tutela que seria exercida segundo o grau de adaptacao da cada 
índio pelo entao Servi<;o de Protecao aos Indios e Localizacao de Trabalhado
res N acionais, f acuitando-se aos inspetores desse Servico requerer ou no mear 
procurador que requeressem em nome dos mesmos índios perante as justicas e 
autoridades das localidad.es onde se situassem ditos índios. 

O índio, entao, quando passava para o centro agrícola e era reconhecido 
como tendo se adaptado definitivamente a vida civilizada recebia todos os bens 
que lhe pertenciam individualmente para que deles pudesse livremente dispor. 
Estava, assim, emancipado o índio. 

O Estatuto do f ndio, querendo in ovar para melhor, dificultou a vida do 
próprio índio, como veremos adiante, na seqüencia <leste trabalho. 

Segundo este art. 49, existem, apenas, hoje, no Brasil, tres categorias de 
índios - o índio isolado, o índio em via de integracao e o índio integrado. Ago
ra vale a indaga<;ao: quando é que o índio será considerado em via de integracao 
ou integrado? 

Segundo a Iei, nao seria difícil responder a pergunta nem, m uito menos, 
distinguir, na vida prática, o índio integrado daquele em via de integracao. A 
integra<;ao, segundo sustentaremos adiante, é conceito de fato, como tal, visível 
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e palpável por qualquer um que, sem que precise conhecer de Direito nem ser-se 
formado em Direito para entender ou sentir esse fato. Neste sentido, muito feliz 
foi o Desembargador PAU·LO JACOB, do Egrégio Tribunal de Justica do Esta
do do An1azonas, em sede penal, quando apreciou o problema da integracao ou 
nao do índio e sua conseqüente sujei<;ao ou nao ao regime tutelar legal vigente. 
Sobre o trabalho desse magistrado, teceremos maiores comentários mais adian
te, quando tivermos que apreciar o art.. 79 

O índio brasileiro, segundo o Código Civil e nos termos do Estatuto do 
í ndio, é relativamente incapaz para o exercício de certos atos da vida civil ou a 
maneira de os exercer - di-lo o art. 6<? do nosso Código Civil, e, segundo o me
lhor dos comentadores - J.M. de CARVALHO SANTOS, ser relativamente 
incapaz significa possuir capacidade limitada, ou seja, o elemento relativamente 
incapaz nao poderá exercer certos atos da vida civil senao assistido ou autoriza
do legalmente. Assim, sendo o índio relativamente incapaz - e nao é todo 
índio que o é, senao tao-somente o silvícola (art. 69, parágrafo único, do Código 
Civil), evidentemente que poderá ele exercer livremente, sem assistencia algu
ma, certos atos da vida civil (art. 147, l, do Código Civil) e já que a lei especial 
nao tem o poder de derrogar a lei geral, o Estatuto do lnpio em nada inovou o 
disposto no Código Civil Brasileiro, e tanto isso é verdade que o regime tutelar 
a que se reporta o Código Civil nao foi alterado pela Lei nc:> 6.001 /73 ( art. 79 que 
adiante comentaremos). 

O de que se precisa, para melhor inteligencia do Estatuto do Indio e ex
tin<;ao definitiva da balbúrdia que alguns fazem a respeito de certas definicoes 
legais ali contidas, é precisar, sobretudo, o que seja índio integ~ado e indio em 
vías de integracao, pois dessa definicao precisa decorrerá, certamente, a solucao 
de todo o enigma. 

Entidad.es há que se proclamam defensoras do índio brasileiro, como se de
les f ossem urna segunda tutora, no en tanto, ao que sabemos, jamais procura
ram con tato direto com a FUN Al para se inteirar do que esteja este órgao fa
zendo em favor do índio e na defesa dos direitos da populacao indígena nacio
nal. Querem essas entidades, pelo contrário,· sustentar o insustentável e o jurídi
camente inviável, que é a tese de que todo e qualquer índio encontra-se sob tute
la do Governo Federal, o que nao é honesto nem verdadeiro afirmar-se. 

!solado, di-lo a própria leí, é o índio que vive ainda sem qualquer contato, 
ou com contatos eventuais, com elementos da comunhao nacional, ou seja, é o 
selvagem propriamente dito. Aquele aborígene que nao tem nenhuma convi
vencia com grupos civilizados. Está isolado de tudo e de todos. Nao há qual
quer dificuldade em identificar-se um grupo indígena isolado nem, muito me
nos, entender-se o que seja a vontade legal. 

En1 vias de integrafdo é aquele índio que, embora nao totalmente adaptado 
aos costumes da sociedade nacional, mantém contatos permanentes ou nao 
com os elementos da comunhao nacional. O Grupo Xinguano, por exemplo, é 
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um grupo em vias de integrac;ao, seja face ao seu elevado grau de aculturacao e 
assimilaQao dos costumes nacionais, seja pelos contatos permanentes que seus 
elementos mantem com a popular;ao nacional, como o fazem índios do tipo de 
Ju runa, ex-cacique da Aldeia de Sao Marcos e que permanece mais tempo em 
contato com o mundo civilizado no Rio de Janeiro, Sao Paulo, Paraná e 
Brasília, do que com a sua aldeia e o habitat natural de sua gente. Assim, como 
Ju runa, ternos vários, Terena, Xerente e tantos outros em vias de integra¡;ao. 

Integrados, como a própria lei o define, sao todos aqueles que, nao pos
suindo mais aquetas fortes características indígenas, por haverem abandonado 
a vida selvagem, acham-se definitivamente incorporados a comunhao nacional, 
ou como se usava dizer no início do século, acham-se confundidos na massa ge
ra/ da popu/a<,:do e em pleno exercício dos seus direitos civis, embora possam 
conservar usos, costumes e tradicoes característicos da cultura indígena. Neste 

: estágio acham-se centenas de índios, sobretudo no Nordeste brasileiro, aonde a 
' presenc;a indígena, hoje, é raríssima. Os poucos remanescentes indígenas exis
tentes no Nordeste e em toda a orla marítima, bem como nos Estados sulistas, 
nao se acham sob tutela da Uniao, embora certas entidades e a própria FU
NAI, num desrespeito a lei e ao direito do próprio índio, teimem em afirmar 
que tais remanescentes indígenas sao tutelados. É absurdo, verdadeira heresia 
jurídica, e sobre isto falaremos mais adiante. 

J ndio integrado nao é difícil de identificar. Basta urna visita a própria FU
NAI, órgao criado pelo Governo Federal para, em seu nome, exercitar a tutela 
indígena, para lá identificarmos as dezenas de índios integrados que, inclusive, 
pelo pleno exercício dos direitos civis e até políticos, f azem parte dos quadros 
de servidores daquele órgao. O índio que há centenas de anos convive coma po-. 
pulac;ao nacional, como os Xocó, Pankararu e Pankararé, Xucuru-Kariri, Poti
guara, K iriri e muitos outros do Nordeste, possuindo casa residencial nas cida
des nordestinas, usufruindo de todas as utilidades próprias do civilizado, cul
tuando os males e vícios dessa civilizacao, sao índios por descendencia, mas nao 
estao sob tutela do Estado. Esta já era, nos albores do século, a sábia li¡;ao de 
TEIXEIRA DE FREITAS: 
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" ... q uem pode exercer direitos políticos está habilitado para os 
atos da vida civil." - (in Consolida~ao das Leis Civis - Nota 5 ao 
art. 202, § 4<:>). 

TITULO 11 
Dos Direitos Civis e Políticos 

CAPITULO 1 
Dos Princípios 

A rt. 511 Aplicam-se aos índios ou silvícolas as nor
mas dos arts. 145 e 146, da Constitui~oo Federal, relativas 
a nacionalidade e a cidadania. 

Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e 
políticos pelo índio depende da verificafflo das condifoes 
especiais estabe/ecidas nesta Lei e na legislafflo pertinente. 

Dispoe o artigo, no caput , que aplicam-se aos índios ou silvícolas as nor
n1as constitucionais relativas a nacionalidade e a cidadania contidas nos arts. 
145 e 146 da Constituic;ao Federal, vale dizer, quanto a nacionalidade, o índio é 
brasi!eiro nato (art. 145, 1, "a") e, como tal, urna vez no gozo dos direitos políti
cos outorgados a todos os brasileiros, poderá ocupar qualquer um dos cargos 
políticos para cuja investidura se exige a condi~ao de.brasileiro nato. Vale dizer, 

0 índio no exercício pleno dos direitos políticos e civis poderá eleger-se Presi
den te da ·República, Vice-Presidente da República, Senado1, Deputado Fede
ral Governador do Distrito Federal, Governador e Vice-Governador de Esta
do ' e de Território, Deputado Estadu?l, Verea,dor, Prefeito e Vice-Prefeito de 
M unicípio, bem como ser nomeado para ocupar cargo .de Ministro de Estado, 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Militar, do Tri
bunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Fede
ral de Recursos, do Tribunal de Contas da Uniao, Conselheiro dos Tribunais de 
Contas do Distrito Federal e dos Estados, Juiz Federal, Juiz de Direito, 
Procurador-Geral da República, Embaixador e os das carreiras de Diplomata, 
ou, ainda, chegar a Oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, do mes
mo modo como poderá, nos termos do art. 146 da Constitui~ao, perder a nacio
nalidade. 

O índio nao integrado, entretanto, para que possa exercer em toda sua ple
nitude seus direitos civis e políticos, nos termos do parágrafo único acima trans
crito, depende da verifi~a~ao de condicoes especiais que o Estatuto do Indio es-

...... ; . 
tipula, e que procuraremos comentar na ocas1ao propria. 

Art. 6V Sera.o respeitados os usos, costumes e tra
dicoes das comunidades indígenas e seus efeitos, nas re
lacoes de família, na ordem de sucessoo, no regime de pro
priedade e nos atos ou negócios realizados entre índios, sal
vo se optarem pela aplicacoo do direito comum. 

Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito 
comum as relacoes entre índios nao integrados e pessoas 
estranhas a comunidade indígena, excetuados os que forem 
menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta lei. 

O artigo dispensa especial protecao ao respeito que se deve votar aos usos, 
costumes e tradi~oes indígenas e seus efeitos na relacao de família, na ordem de 
sucessao, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados. entre 
índios, salvo se estes optarem pela aplica~ao do direito comum. V ~le d1zer, 0 

índio é livre para tratar com outro índio, seja da mesma tribo ou nao, do mes
mo ramo lingÚístico ou nao, desde que respeitem seus usos, costumes e tra-
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dicoes, posto sabermos que entre as nacoes indígenas há tradi~oes, usos e costu
mes que chegam a ser milenares e que a sociedade civilizada nao tem 0 direito 
d~ in~va{ Daí º. cu~dado que teve o legislador, na redacao deste art. 69, para 
~a~ violentar o 1nd10 no seu habitat quando esteja tratando com o próprio 
1nd10. Se, no entanto, face ao grau de aculturacao, o índio ao invés dos seus 
usos, costumes e tradicoes, quiser aplicar as normas de direito da sociedade nao 
~nd~a, aí, en tao, teremos um negócio jurídico regrado por normas de direito nao 
1nd1gena. 

Todavia, quando o negócio se estabelecer entre índio e pessoa estranha a 
comunidade indígena, vale dizer, entre índio e pessoa da comunhao nacional e 
desde que o índio seja nao integrado, obrigatoriamente será utilizada a lei d~ 
sociedade nao índia, desde que nao prejudicial aos interesses indígenas e mais 
favoráveis aos índios. Se o índio, entretanto, for integrado, a norma a aplicar 
será a de direito comum. 

CAPITULO 11 

Da Assistencia ou Tutela 

Art. 79 Os indios e as comunidades indígenas ainda 
nao integrados a comunhao nacional ficam sujeitos ªº regi
me tutelar estabelecido nesta lei. 

§ 19 Ao regime tutelar estabelecido nesta lei 
aplicam-se no que couber os princípios e normas da tutela 
de direito comum, independendo, todavia, o exercício da 
tutela da especia/izacdo de bens imóveis em hipoteca legal, 
bem como da prestacao de caucao real ou fideijussória . 

§ 29 Incumbe a tutela a Unido, que a exercerá atra
vés do competente órgdo federal de assistencia aos silvíco
/as. 

O problema da tutela indígena tem sido motivo de polemica, em todo 0 
País, entendendo uns que o índio, independentemente de sua situacao de fato 
acha-se sujeito a tal regime e que, conseqilentemente, a FUNAI incumbe 0 mu~ 
nus legal. Pouco importa o tipo de índio, todos estao sob tutela, 0 que nao é ver
dadeiro. 

Há que se examinar a situacao jurídica do índio brasileiro a fim de se poder 
proclamar quem está e quem nao está sob tutela. Daí a classificacao dos índios 
eni tres categorias distintas: isolados, em vias de integracao e integrados. 

O instituto da tutela está regrado pelo Código Civil, arts. 406 a 445 (Capí
tulo 1, Título VI, Livro 1, da Parte Especial), tendo como normas subsidiárias as 
contidas nos arts. 26, parágrafo único, 44, 45 e 104 a 106 da Lei n9 6.697, de 10 
de setembro de 1979 (Código de Menores), dispondo o Código Civil, de modo 
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expresso, quanto ao regime tutelar indígena no parágrafo único do art. 69 em 
que se estabelece que este será estabelecido em leis e regulamentos especiais, 
cessando a n1edida que os tutelados se forem adaptando a civilizacao do País. 
Diz o dispositivo legal: 

A rt. 69 omissis. 

Parágrafo único. Os silvícolas ficardo sujeitos ao 
regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos espe
ciais, o qua/ cessará a medida que se forem adaptando a ci
vilizacao do País. 

Assim, seguindo a trilha tracada: por tal norma, o Decreto n9 5.484, de 27 
de junho de 1928, em seu art. 59, expressamente assim dispunha: 

A rt. 59 A capacidade, de fato , dos índios, sofrerá as 
restri~oes prescritas nesta /ei, enquanto niio se incorpora
re1n eles a sociedade civilizada. 

Para enfatizar, no artigo seguinte, que: 

Art. 69 Os indios de qualquer categoria, nao intei
ramente adaptados, ficam sob a tutela do Estado, que a 
exercerá segundo o grau de adaptacao de cada um, ....... .. 

N ao é de estranhar, pois, tenha o Estatuto do Indio, neste art. 79, dito de 
modo semelhante, ao estabelecer que o regime tutelar especial adotado pela Lei 
n<.> 6.00 t / 73 so mente se aplicaria aos índios ainda nao integrados, logo, depois 
de defini r as categorías de índios em isolados, em vías de integracao e integra
dos, o próprio Estatuto do Indio admitru, de ·modo expresso, existir índios já in
tegrados e que nao teriam nenhuma necessidade de sé submeterem ao regime de 
tutela por ele disciplinado. 

Quais, assim, os índios integrados? Todos aqueles que, nao vivendo nem 
convivendo mais com a selva, de há muito viviam e conviviam com o meio civi
lizado, morando nas cidades, vilas ou povoados, aí exercendo atividades típicas 
de civilizados, ora como comerciantes, ora como empregados e até mesmo 
como proprietários rurais ou profissionais autónomos. Estes, evidentemente, 
sem qualquer necessidade de urna declara'i(ao formal pelo Jµdiciário, estavam e 
estao defin itivamente integrados a comunhao nacional e nao sujeitos ao regime 
tutelar especial ª que alude a Lei n9 6.001 /73. 

A tutela indígena nada tem de diferente da tutela comum, a nao ser a des
necessidade de especializacao dos bens imóveis a que está sujeito o regime tute
lar civil. No mais, é ela identica a estabelecida pelo Código Civil, tanto assim 
que ao regime tutelar indígena sao aplicáveis as normas e os princípios da tutela 
de direito comum, sempre que houver lacunas a preencher (§ l 9 do art, 79). 
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Tutela, segundo os doutos, é termo proveniente do latim de igual grafía, 
sign ificando proteger, estando, assim, do ponto de vista jurídico, tomado como 
indicativo da instituic;ao estabelecida por lei para protec;ao dos menores órfüos 
ou sem pais, que nao possam, por si sós, dirigir suas pessoas e administrar seus 
bens, motivo por que se lhes dará um assistente ou representante legal, chama
do tutor. É, assim, instituto eminentemente de Direito Civil, regrado por nor
mas de Direito Civil, valendo transcrever, aqui, o magistério do insigne mestre 
D E PLÁC IDO E SILVA: 

TUTELA. Do latim tutela, de tueri (proteger), vulgarmente 
entende-se a protecii.o, a assisténcia instituída em beneficio de alguém. 
Sob o ponto de vista jurídico, pois, él tutela é a instituicao estabelecida 
por lei para a protecao dos menores órfüos, ou sem pais, que nao pos
sam, por si sós, dirigir suas pessoas e administrar os seus bens, em vir
tude do que se lhes qá um assistente, ou representante legal, chamado, 
especificamente, de tutor. A tutela, que nao se confunde com a curate
/a , instituicao análoga, mas apropriada aos interditos, ou aos incapa
zes maiores, resulta na outorga de um mandato legal, em que se inscre
vem os podere~ limitativos dessa representacao. 

A tutela é imposta por lei aos menores de 21 anos, quando: 

a) falecem os seus pais, ou sao estes julgados ausentes; 

b ) decaem os pais do pátrio-poder (Código Civil, art. 406). 

A tutela se extingue, ou quando o tutelado atinge a maioridade, 
ou é emancipado, ou quando, caindo o menor sob o pátrio-poder, pela 
legitimac;ao, reconhecimento, ou adocao, nao mais se encontra adstrito a 
esta representacao legal (Código Civil, art. 442). 

As func;oes da tutela cessam, quando expira o prazo para a vigen
cia do encargo; sobrevindo escusa legítima, ou pela remocao (Código 
C ivil , art. 443). (Ob. cit., vol. IV, págs. 1600/ 1601) - Grifos do origi
nal. 

Verifica-se, assim, pela redacao do art. 79 e seus parágrafos e segundo a 
lic;ao agora transcrita, que a tutela indígena é semelhante a tutela de direito co
m um, por ser ela um mandato legal e com poderes limitados pela própria leí de 
inst ituic;ao, já que o objetivo maior do Estatuto do Indio e do próprio regime 
tutelar indígena é, exatamente, o de preservar a cultura indígena e integrar o 
elemento silvícola a comunhao nacional de modo progressivo e harmónico, sem 
violentac;ao dos hábitos, usos e tradir;oes característicos da cultura selvática. 

O índio ainda nao integrado, pois, está colocado sob tutela, vale dizer, sob 
protec;ao especial do Estado, exatamente para nao ser vilipendiado, enganado, 
massacrado pelo cidadao da sociedade envolvente, dita civilizada. Se, porém, o 
índio já assimilou os costumes, vícios, hábitos - mazelas e prazeres, enfim, da 
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vida civi lizada -- este índio nao está sob tutela e nao é o índio a que se refere o 
art. 7c, do Estatuto do Indio. É índio porque teve berco indígena, mas de há 
muito já nao mais pertence a classe dos si lvícolas a que a lei devota protecao es
pecial. D iríamos, assim, que a tutela indíg~na . d.estina-se, esp~cificamente, a 
proteger a pessoa do índio, considerado este 1nd1v1dual ou colettvamente, a fim 
de assegurar urna boa administracao dos bens do índio e dos que integram o Pa
trimonio 1 ndígena, garantindo a preservac;ao da cultura indígena e proporcio
nando aos índios ainda nao integrados a representacao legal em todos os atos 
da vida civi l, con1 o objetivo-firn de integrá-lo, progressiva e harrnoniosamente, 
a comunhao nacional. 

A Lei n9 6.00 l, de 19 de dezembro de 1973, nao inovou, com o art. 79, o di
reito tutelar indígena. Esse direito era regrado pelo Decreto n9 5.484/28 que, a 
exemplo do que está <lito no art. 79 ora em comento, liberava da tutela o índio 
que fosse considerado adaptado a comunhao naci.o~al. O que faz a leí em v.i~or, 
segundo a nossa ótica, é mudar o emprego do adjetivo, para passar a se ut1hzar 
do termo integrado e, disciplinando o regime tutelar especial, afirmar que so
mente a ele se submeterao os índios ainda nao integrados, como a admitir, em 
evidente bom senso, a existencia, em 19 de dezembro de 1973, de índios integra
dos. 

Já tecemos alguns comentários, embora ligeiros, a respeito do que se~a 
índio integrado. Para nós, a lei quis dizer e disse-o de modo enfático, que o índ10 
integrado é aquele que já se amoldou de tal sortea vida civiliza~a d~s cidades, 
vilas e povoados, que lhe seria muito difícil retornar ao convív10 diuturno d.a 
selva. É dificílimo acreditar que o índio amoldado a vida da cidade grande que1-
ra renunciar ao conforto da vida civilizada para novamente abracar a vida bru
ta da selva. Esse testemunho vivo é perfeitamente encontrável em cidades de Es
tados nao amazónicos, como na Paraíba, em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Ba hia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e R.io Grand.e do 
Sul, aonde existem índios que há centenas de anos se acham perfe1tamente in~e
grados a comunhao nacional, morando em cidades, vilas e povoad~s, p~ss~1~
do televisao, geladeira, aparelho de som, colchao de mola, encerade1ra, hqu1d1-
ficador, etc., etc., e residindo em casa própria, com filhos cursando n.~rm.almen
te o ensino civilizado e que somente se diz índio por mera conven1enc1a, mas 
que, convocados ao convívio selvático, jamais renunciariam a esse elenco. de 
conforto e bem-estar em troca de urna vida bruta e selvagem. O exemplo tl~~' 
pessoalmente, no Estado de Alagoas, na área dita indígena dos Xucuru-Kann, 
aonde existem elementos remanescentes indígenas que há anos - desde que 
nasceram, para ser mais preciso - residem na cidade de Palmeira dos. I?di?s, 
mas que, por mera conveniencia e oportunismo, abandonaram suas res1denc1as 
na cidade, por alguns días, a fim de se manterem na posse da Mata da Cafurna 
como forma de forc;ar o Governo a acorrer em seu auxílio e em no~e da tutel~ 
indígena regularizar a área da Mata da Cafurna para uso da Co~un1dade In~i
gena que nunca existiu. Nunca existiu porque, segundo o figunno legal, nao 
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existe Comunidade Indígena aonde nao exista índio ainda nao integrado. Se 0 

índio é já int@grado, ele é um brasileiro comum, igual a qualquer outro brasilei
ro comum, com direitos e deveres iguais a todos os brasileiros, nao sujeito a 
qualquer tipo de proteGao, a nao ser a prote<;ao legal conferida a todo cidadao 
nascido sob o solo des ta grande N aGao. 

Nao há, assim, dificuldade nenhuma para conceitua¡;ao do índio integrado, 
e a respeito disto falaremos mais adiante, quando tivermos de comentar sobre o 
art . 99 

O importante notar na redacao do art. 79 é que o legislador de 1973 foi me
ridianamente claro na destinacao do regime tutelar especial: somente estarao 
sob tutela os índios e as comunidades indígenas ainda nao integrados. Assim, os 
índios já integrados a vida nacional, emancipados de direito e de fato anterior
mente a 19 de dezembro de 1973, estes nao seriam sujeitos a tutela regrada pelo 
Estatuto do 1 ndio e acredito mesmo que o art. 79 tal como se acha redigido es
clarece muito bem a questao: nao é tutelado o índio já integrado. 

Há dificuldade em se saber quando o índio está integrado? 

Cremos que nao. 

O índio que, tendo se afastado do convívio tribal, passando a conviver com 
os elementos da sociedade nacional, portador de cédula de identidade civil, títu
lo de eleitor, carteira de reservista ou alistamento militar, e todos os demais do
cumentos exigíveis dos cidadaos brasileiros, em pleno gozo dos seus direitos ci
vis, é um índio integrado a comunhao nacional, pouco importando sua origem 
selvática. Assim também entendeu o Conselho Federal da Ordem dos Advogr.· 
dos do Brasil, como assim tem entendido os nossos Tribunais pelajudiciosa f r.' a 
dos nossos maiores juízes. O Conselho Federal da OAB, apenas para ilu ..:trar, 
en ten de: 

... que o alistamento como eleitor envolve urna nova forma de 
emancipaGao. E o alistamento se faz desde os 18 anos de idade. Nao se 
pode admitir que um eleitor, com plena capacidade política ativa seja 
tido por incapaz civilmente. A capacidade política supoe a capacidade 
civil. A Constituicao derrogou o Código Civil nesse como em outros 
pontos." (in Revista de Crítica Judiciária, vol. 23, pág. 326.) 

Em manifestaGao no Agravo de Instrumento n" 41.530-RR o Ministro 
ADHEMAR RA YMUNDO, do Egrégio Tribunal Federal de Recursos, fun
cionando como Ministro-Relator, assim se manifestou na ementa do venerando 
Acórdao do qual logo a seguir transcrevemos alguns trechos: 
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SILVICOLA. A Assistencia a este é desnecessária quando se 
comprova estar ele integrado na civiliza<;ao há muitos anos, inscrito 
até como eleitor na zona eleitoral do seu domicí)io, desde o ano de 
1958. (DJ de 7 de maio de 1'981.) 

Votando, o mesmo eminente jurista lecionou: 

"Nego provimento ao agravo. A FUNAI entende dever ingres
sar no feito que corre perante o Juízo de Roraima, entre Epitácio An
drade Lucen a e J úlio Magalhaes, sob a alega~ao de que este é silvícola. 
Todavía, sem que se fizesse qualquer prova nesse sentido entendeu, 
acertadamente, o Dr. Juiz de indeferir o requerimento da agravante. A 
alegacao é <leste, qual a referente a condi~ao de silvícola do demanda
do. A ele, pois, o ónus de provar. Se nao o fez, prevalece o estado da 
pessoa, resultante da sua condifoo de eleitor, como provado nos autos. 
Assim, pelo documento de fl. 45 se verifica, induvidosamente, que o 
Sr. JúJio Magalhaes se inscreveu eleitor em 1959, na Zona Eleitoral de 
Boa Vista, do Território Federal de Roraima. Destarte, exerceu, de
certo, os direitos assegurados a todo cidadao brasileiro pela lei eleito
ral, sem quaisquer limitacoes. A sua origem silvícola nao lhe dá mais a 
condi~ao de tutelado, pois integrado na civiliza~ao, como provado. 
Oportuno lembrar o ensinamento de Clóvis Bevilácqua: "O Código 
usa da palavra silvícola para tornar claro que se refere aos habitantes 
da floresta e nao aos que se acham confundidos na massa geral da po
pulacao, aos quais se aplicam os preceitos do direito comum." 

Está mais do que evidente o acerto de raciocínio do eminente magistrado, 
nas razoes de voto suso transcritas, ao proclamar que nao é a origem o suporte 
da tutela indígena, mas a condi~ao de nao integrado do índio que o faz merece
dor da proteGao e assistencia do Estado, tal cómo proclamado no caput do art. 
79 com meridiana clareza - os índios e as comunidades indígenas ainda nao inte
grados a comunhao nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta 
leí. 

Os índios já integrados, habitantes de cidades, vilas e povoados, sem mais 
nenhum convívio com a selva há dezenas e até há centenas de anos, tais como 
todos os descendentes indígenas do Nordeste, Sul e Centro-Sul brasileiros, nao 
estao sob regime tutelar e a eles se aplicam as normas de direito comum e nao as 
contidas no Estatuto do Indio. É elementar o raciocínio. 

Se assim nao fora, estaria a leí, ao fito de instituir um regime tutelar espe
cial, estabelecendo urna nefasta política paternalista, de todo condenável e in
justificável, em favor de todo elem~nto de origem pré-colombiana, pouco im
portando que esse elemento tivesse se incorporado ou nao a comunhao nacio
nal. Todavía, ao se ler o dispositivo em comento, verifica-se nao ter sido essa a 
intenGao do legislador. Semente estao sob tutela os índios ainda nao integrados 
a sociedade nacional e nesse rol acham-se todos quantos nao sejam moradores 
dos centros de populaGao, ausentes do convívio selvático e se portando como se 
civi lizados fossem. 

Vale trazer a registro o pensamento un anime do Tribunal de J usti<;a do Es
tado do Amazonas, que em nada difere daquele unanime pronunciamento da 
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Terceira Turma do Tribunal Federal de Recursos, externado quando do julga
mento de urna apelacao criminal em favor do índio CALIXTO ALVES DIAS 

~ ' 
apenado pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Sao Gabriel da Ca-
choeira ao cumprimento da pena de 17 anos de reclusao por homicídio qualifi
cado, tendo o ilustre Relator, Desembatgador PAULO HERBAN MACIEL 
JACOB, na ementa do venerando Acórdao entendido que: 

Ocorrida a integracao do índio a comunhao nacional - nada 
importa a influencia de qual origem, sua ancestralidade, seu primiti
vismo - nao se pode abrigá-lo ao mero acidente do nascimento tribal, 
para concede-lo as condicoes especiais de apenac;ao, orientadas pelo 
art. 56 e parágrafo único, Lei n9 6.00 l. 

O "desenvolvimento mental incompleto", por importar em debi
lidade dos órgaos destinados a manifestac;ao do pensamento, é figura 
clínica teratológica, inaplicável ao silvícola, ao fito de excluí-lo da 
apenacao criminal. 

Argumentando, a seguir, aquele douto magistrado, no carpo do aresto 
para aqui transcrito: 
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Trata-se, como se ve, de índio aculturado, que nao se tem conhe
cimento se nasceu em alguma maloca, ou no meio civilizado, onde 
vive há m uitos anos, até mesmo fora do território nacional. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E esta espécie de silvícola nao goza do aprazimento da lei prot~' 

to ra, que só tem por favorecer aquele que ex-abrupto, defronte o m,,,o 
..:ivilizado, conduzindo na alma liberta a pureza de seu povo, sel' ~ cos
tumes, suas normas de vivencia e, mais ainda, o espelho grosseiro, na
Livo e indómito do princípio de defesa da selva. 

Este é o í"ndio, este é o ente de alma infantil que a lei tem por pro
t cger. 

A este inculto, o abrigo da Lei n9 6.001, que se exalca em seu art. 
S6 ' " ' . . , paragra10 un1co: . .. .. .... ................... . .. ...... ... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nao é o berc;o que identifica o índio para apená-lo ou isentá-lo 

de apenacao, mas o estado atual de seu desenvolvimento, em contacto 
co1n o mundo civilizado, a dize-lo sao, se ainda nao se maculou com 
as mazelas do mundo atual, conservando na alma aqueta pureza bruta 
que a natureza lhe concedeu. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A legislacao nacional, ao contrário da legislacao americana, 

onde perdura a situac;ao jurídica do índio, mesmo forado seu habitat, 

assim nao o beneficia, visto que a si tuacao de berc;o do silvícola, a sua 
antiga condicao, tem por perde-la quando integrado, transmudando
se em um cidadao comum, com deveres, direitos e obrigac;oes sociais. 

O voto do Desembargador PA U LO JACOB, sem dúvida, pela limpidez de 
raciocínio e conteúdo jurídico que encerra, merece a leitura de todos, entretan
to, pela limitac;ao do tema, paramos por aqui, voltando a transcreve-lo mais 
adiante, quando dos comentários ao art. 56 do Estatuto do Indio. 

Entretanto, no que diz con1 o conceito do art. 79, o culto magistrado ama
zonense está pleno de certeza ao afirmar, com maestría, que nao é o berc;o que 
identifica o índio para efeitos penais, mas o estado atual de seu desenvolvimen
to ern decorrencia do contato com o mundo civilizado. Sem dúvida, o índio ' . 
que nao n1ais vive nern convive com a selva, que há anos e anos reside e mora 
entre civilizados, sentindo e sofrendo comos civilizados os mesmos problemas e 
agruras da vida diária dos nao índios, possuindo hábitos e costumes que nao 
mais lhe identificam como índio, sendo comerciante, industrial, advogado, far
maceutico, aviador, motorista, comerciário, bancário, enfim, exercendo e usu
fruindo de todos os direitos civis e políticos que aos civilizados confere a lei ci
vi l, este índio nao está soba protecao do Estado como silvícola, mas sujeito, in
teiramente, as normas do direito comum, porquanto somente está sob tutela o 
índio ou comunidade indígena ainda nao integrados a comunhao nacional. 

Tutelados, pois, segundo o Estatudo do Indio, nos termos deste artigo, sao 
somente os índios e comunidades indígenas que, em 19 de dezembro de 1973, 
nao est ivessem ainda integrados a comunhao nacional, vivendo tribalizados ou, 
em nao estando aldeados, nao apresentassem as características próprias ao vi
ver dos integrados, vale dizer, os índios isolados e aqueles em vias de inte
grac;ao, segundo a linguagem legal, estes, sim, seriam sujeitos a tutela especial 
que o Estatuto do Indio regula. Assim, vale repetir, aquelas comunidades indí
genas, índios ou remanescentes indígenas que, já considerados liberados da tu
tela pelo Decreto n9 5.484/28, por terem perdido os indícios de sua cultura, de 
seus usos e 'costumes, sem mais nenhuma tradic;ao indígena, convivell<lo harmo
niosamnte e de modo natural entre civilizados como autenticos civilizados que 
sao hoje, estes nao foram abrangidos pelo regime tutelar aplicável aos índios e 
comunidades indígenas ainda nao integrados a que alude a Lei n" 6.001, de 19 
de dezembro de 1973, estando, portanto, no dizer dos melhores juristas pátrios, 
sujeitos as normas do direito comum. 

Art. 89 Sao nulos os atos praticados entre o índio 
nao integrado e qualquer pessoa estranha a comunidade 
indígena quando nao tenha havido assistencia do órgao tu
telar competente. 

Parágrafo único. Nao se aplica a regra deste artigo 
no caso em que o índio revele consciencia e conhecimento 
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" 

do ato praticado, desde que nao /he seja prejudicial, e de 
extenspo dos seus efeitos. 

A n~lid.ad~ p~oclamada pelo artigo vem em decorrencia da situacao jurídi
ca do proprio 1nd10. Sendo ele relativamente incapaz (art. 6<;>, C.C.), evidente
mente que nao tem capacidade para praticar determinados atos da vida civil. 
exc.eto aqueles excepcionados pelo art. 147, 1, do Código Civil, pois o própri~ 
artigo, como também º.faz o Código Civil, estabetece que a regra nao se aplica 
nos ca_sos em q.ue o í~dt? _revele consciencia e conhecimento do ato praticado e 
este nao lhe seJa preJud1c1al nem tenha extensao de efeitos para atingir toda a 
comunidade. 

Os atos que o índio nao integrado haja de praticar entre si e elementos da 
sociedade nacional, ou mesmo entre índios de outras comunidades, necessita
rao _da ob~igatória ass~stencia do órgao tutelar competente, no caso, a Fun
dacao Nacional do Indio, sob pena de nulidade absoluta. Se se trata de índio in
teg~ado, nenhuma necessidade há dessa assistencia, porquanto as normas a se 
aphcarem , no caso, serao as do direito comum, nao tendo que se falar em nuli
dade alguma. E integrado, como vimos, sao todos aqueles índios nao silvícolas 
ou seja, os índios que de há muito vivem confundidos na massa geral da popu~ 
lacao, como autenticos civilizados, residindo e morando em cidades, vilas e po
voados e portadores de todos os documentos exigíveis dos demais cidadaos co
muns, tais como Cédula de ldentidade, CIC, Título de Eleitor, Carteira Profis
sional, Carteira de Reservista ou Certificado de Dispensa do Servico Miiitar, 
etc. 

Nos casos em que tenha havido negócio entre índio nao integrado e ele
mento estranho a comunidade tribal, sem assistencia do órgao tutelar compe
tente, mas com suprimento judicial, o ato ou negócio se convalida segundo os 
princípios do ordenamento jurídico nacional. 

N~ mon1ento em que o índio, mesmo nao integrado, revele consciencia e 
conhec1mento do ato praticado, a nulidade também desaparece, salvo se se 
constatar que o ato ou negócio realizado será prejudicial ao índio ou dos seus 
efeitos h~ja .repercussao desfavorável junto a comunidade indígena a que per
tencer o 1nd10. Havendo negativa por parte da FUNAI, poderá dar-se 0 supri
mento judicial. 
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A rt. 9!' Qualquer índio poderá requerer ao 1u1zo 
con1petente a sua liberafdo do regime tutelar previsto nesta 
lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde 
que preencha os requisitos seguintes: 

1 - idade mínima de 21 anos; 

11 - conhecimento da língua portuguesa; 

JI/ - habilitacao para o exercício de atividade útil, 
na comunhoo nacional,· 

IV - razoável compreensoo dos usos e costumes da 
con1unh<io nacional. 

Parágrafo único. O Juiz decidirá após instruf<io su-
1nária, ouvidos o órg<io de assistencia ao índio e o Minis
tério Público, transcrita a sentenca concessiva no registro 
civil. 

O artigo estabelece as condicoes em que o índio nao integrado poderá se li
berar do regime tutelar, liberacao que somente pela via judicial será possível ser 
obtida, nao tendo o órgao de assistencia ao índio capacidade nem competencia 
para, ex offtcio, declarar liberado da tutela qualquer índio sujeito a esse regime. 

Assim, o índio nao integrado que, após 19 de dezembro de 1973, atenda 
aos requisitos estabelecidos de idade mínima de 21 anos, conhecimento da 
língua portuguesa, habilitacao para o exercício de atividade útil e razoável co
nhecimento dos usos e costumes da comunhao nacional, este índio estará habi
litado a requerer, por si, do Juízo competente, sua liberacao do regime tutelar e 
considerar-se definitivamente integrado, investindo-se na plenitude da capaci
dade civil como cidadao comum, embora de origem indígena. 

Vale dizer, os remanescentes indígenas que anteriormente a edir;ao do Es
tatuto do Indio já se achavam investidos na plenitude da capacidade civil ne
nhuma necessidade tem de requerer liberacao de tutela, porquanto tutela ne
nhuma eles tem. Sao cidadaos comuns a todos os demais cidadaos brasileiros, 
apenas <lestes se diferenciando pela origem silvícola, se a possuir. 

O processo de libera<;ao tutelar obedecerá a rito sumário, como estabeleci
do no parágrafo único, sendo ouvidos a Funda~ao Nacional do Indio e o órgao 
do Ministério Público, este como representante da Uniao e nao como mero fis
cal da lei, sendo, assim, obrigatória sua intervencao, devendo o Juiz decidir na 
mesma audiencia, com remessa da senten<;a ao Oficial do Registro Civil para 
transcri<;ao. 

Art. JO. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior, 
e a pedido escrito do interessado, o órgoo de assisténcia po
derá reconhecer ao índio, mediante declararao formal, a 
condic<io de integrado, cessando toda restri~oo a capacida
de, desde que, ho1nologado judicialmente o ato, seja inscri
to no registro civil. 

Estabeleceu o artigo urna segunda fórmula de o índio se liberar do regime 
tutelar. Nos termos do art. 99, a liberacao dar-se-á por decisaojudicial. Nos ter
n1os, entretanto, des te art. l O, a liberacao será declarada administrativamente. 
Assin1, o índio ainda nao integrado e que se ache em condi<;oes de passar a si-
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tuacao de integrado, poderá pedir, por escrito, que o órgao de assistencia assim 
o declare forn1almente, sem necessidade de recorrer ao Juízo competente, nos 

I' 

termos do art. 9<:> 

A Fundacao Nacional do Indio, urna vez provocada por escrito pelo índio 
interessado, constituirá comissao especial para veri ficac;ao dos requisitos exigi
dos pelo art. 9<:> e, urna vez concluí da tal investigac;ao, declarará, formalmente, 
através de portaria ou ato próprio, aquele requerente integrado e, em decorren
cia, cessará en1 relacao a ele, requerente, toda e qualquer restricao a sua capaci
dade c.:ivil. Essa declaracao formal da FUNAI, para que produza efeitos no 
mundo jurídico, deverá ser levada a homologac;ao judicial e, após homologada, 
a registro perante o Cartório do Registro Civil. 

Sao dois procedimentos muito simples e que nao comportam, como visto, 
maiores comentários. 

A rt. 11. Mediante decreto do Presidente da Re
pública, poderá ser decretada a emancipacao da comunida
de indígena e de seus membros, quanto ao regime tutelar 
estabelecido em leí, desde que requerida pela maioria dos 
n?embros do grupo e comprovada, em inquérito realizado 
pelo órgiio federal competente, a sua plena integraciio na 
comunhiio nacional. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste 
artigo, exigir-se-á o preenchimento, pelos requerentes, dos 
requisitos estabelecidos no art. 99 

A emancipac;ao de urna comunidade indígena, como está a indicar o artigo, 
somente poderá ocorrer através de decreto do Presidente da República e se a 
n1aioria dos niembros dessa comunidade o requerer. Para que tal aconteca, urge 
que a comunidade indígena esteja plenamente integrada a comunhao nacional, 
integracao essa que deverá ser comprovada mediante inquérito a ser realizado 
pela Fundacao Nacional do Indio. Nao quer isto dizer que a FUNAI tenha a 
última palavra. No caso de falseamento da verdade e estando a comunidade 
indígena conscien te do seu grau de integracao, os requerentes poderao, através 
do órgao do M inistério Público, pedir judicialmente que aquetas condicoes exi
gidas pelo artigo 9<:> sejam comprovadas. 

A comunidade indígena aqui nao é, certamente, aquetas que de há muito 
acham-se integradas a comunhao nacional. Nao. A comunidade indígena, aqui, 
é aquela que, em 1973, achava-se em vias de integracao ou isolada e, agora, pas
sados todos esses anos, acha-se totalmente integrada, apta, portanto, a se ver li
berada do regime tutelar, posto que a tutela indígena alcanca nao somente o 
índio, isoladamente, como toda a comunidade indígena, como visto na redacao 
do artigo 79 retro. U ma vez declarada a emancipacao da comunidade indígena 
e, concon1itantemente, declarados os seus membros liberados do regime tutelar, 
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estadio aptos a entrarem plenamente no gozo dos direitos civis nao somente a 
comunidade como um ente ficto, como seus integrantes individualmente. 

Ocorrendo tal fato , a U niao terá que dispor a respeito, sobretudo, das ter
ras ocupadas pelo grupo emancipado, procedimento que abordaremos mais 
adiante. 

Os requisitos exigidos pelo art. 99 serao exigidos, no caso de solicitacao de 
comunidade indígena, de todos os componentes da comunidade requerente. Se 
apenas alguns preenchem aquetas exigencias, isto é, possuem idade mínima de 
21 anos, ten1 conhecimento da língua portuguesa, possuem habilitac;ao para o 
exercício de atividade útil na comunhao nacional e apresentam razoável com
preensao dos usos e costumes da comunhao nacional, nao lhe será concedida a 
liberacao do regime tutelar, pois todos os seus membros, obrigatoriamente, te
rao que atender a estes requisitos, do contrário, só através da vía judicial será 
possível a comunidade indígena liberar-se da tutela. 

O parágrafo único do artigo fa la que exigir-se-á o atendimento, pelos re
querentes. dos requisitos estabelecidos no art. 9<:>, entretanto, como esses reque
rentes estao representando um comunidade indígena, evidentemente que a exi
gencia legal diz respeito a comunidade indígena e nao tao-somente aquela 
maioria que firma o requerimento. 

É de ver-se que o artigo dispoe a respeito da emancipacao da comunidade e 
nao do índio, individualmente. Considerando que a comunidade é um aglome
rado hun1ano, o próprio artigo estabelece que a maioria dos seus membros po
derá firn1ar o requerimento, mas que o órgao federal de assistencia ao índio, 
niediante inquérito, comprovará se essa comunidade indígena acha-se plena
n1ente integrada na comunhao nacional, para, somente assim, ser o requerimen
to deferido e poder o Presidente da República baixar o decreto liberatório. 

Se a comunidade indígena nao atende as exigencias legais, isto nao impede 
de seus membros, individualmente, irem se liberando do regime tutelar que os 
impede de exercerem plenamente seus direitos civis e políticos. Para tanto, bas
ta que, individualmente, atendam as exigencias do art. 99 e reste provad~ que 
em data anterior a 19 de dezembro de 1973 era ele índio isolado ou em v1as de 
integracao. Se nao é um tutelado, nao há o que requerer, porquanto o índio ~ue 
antes da edic;ao do Estatuto do Indio era liberado do regime tutelar estabelec1do 
pelo Decreto n<:> 5 .484 /28, evidentemente nao se acha sob tutela da Lei n9 

6.001/73. 

CAPITULO 111 

Do Registro Civil 

Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os casamentos 
civis dos indios nao integrados serao registrados de acordo 
com a legisla~ao comum, atendidas as peculiaridades de 
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sua condi<;uo quanto a qua/ifica<;ao do nome, prenome e fi
lia~ao. 

Parágrafo único. O registro civil será Jeito a pedido 
do interessado ou da autoridade administrativa competen
te. 

Em princípio, os índios nao integrados nao se acham obrigados, legalmen
te, a inscriQao no registro civil, muito embora nada obste que eles ali sejam ins
critos com observancia do que neste artigo se prescreve, ou seja, haja respeito 
aos usos, costumes e tradicoes a qualificacao, o nome preferido, o prenome e a 
filiaQao que, evidentemente, nao guardam parametros identicos ªº dos inte
grantes da comunhao nacional, mas se prendero a usos e tradicao puramente 
indígena. A cultura índia, pois, nao poderá ser violentada, tao-somente para 
atender a exigencias que nao devem afetar o índígena, mas tao-somente os inte
grentes da sociedade dita civilizada. 

De qualquer modo, tais registros (casamento e óbito) somente serao efe
tuados quando a pedido do interessado (no caso de casamento) ou da autorida
de competente (nos casos de óbitos),- que é, no caso, a Fundacao Nacional do 
f ndio, pelos seus Delegados Regionais. 

Como se trata de indivíduo tutelado, evidentemente que no pedido para re
gistro civil terá ele que ser assistido pelo tutor, posto ser da essencia do regime 
tutelar que o tutor intervirá em todos os atos que os índios praticarem segundo 
o direito comum, tornando-se imprescindível o consentimento do tutor para 
plena validade do ato. 

A própria Leidos Registros Públicos - Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, desobrigou o índio nao integrado do ato de registro de nascimento (art. 
50, § l 9), transferindo tal incumbencia para o órgao federal de assistencia ao 
índio . Nao quer isto dizer que o índio nao possa ter a inscricao do seu nasci
mento sob registro do Cartório de Registro Civil. O registro de nascimento po
derá ser feito, segundo as exigencias da Leí n<.> 6.015 / 73, desde que os país do re
gistrando sejam índios integrados. Se nao é índio integrado, legalmente estará 
desobrigado desse ato perante o Oficial do Registro Civil. 
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A rt. 13. H averá /ivros próprios no órguo competen
te de assisténcia, para o registro administrativo de nasci
mentos e óbitos dos indios, da cessa~iio de sua incapacida
de e dos casamentos contraídos segundo os costumes tri
bais. 

Parágrafo único. O registro administrativo consti
tuirá, quando couber, documento hábil para proceder ao 
registro civil do ato correspondente, admitido, nafa/ta des
te, como meio subsidiário de prova. 

Os nascimentos, óbitos e casamentos de índios nao integrados serao, obri
gatoriamente, feítos seus registros em livros próprios de nascimentos, casamen
tos e óbitos que a Fundacao Nacional do Indio deverá possuir em suas Delega
cias Regionais. 

Paralelamente a tais livros, a FUNAI deverá, obrigatoriamente, também 
possuir o livro específico de registro dos atos formais de liberacao do regime tu
telar, coletiva ou individualmente concedidos, para prava material da cessacao 
da incapacidade relativa do índio . 

Tudo se fará de acordo com as tradicoes tribais. 

Quando, no entanto, o índio revelar consciencia e conhecimento de neces
sidade de se ver registrar perante o Registro Público ou, em decorrencia de sua 
liberaQao do regime tutelar, houver que se registrar civilmente, esse registro ad
ministrativo f ará pro va bastante para lavratura do ato perante o Tabeliao do 
Registro Civil, sem mais exigencias nem formalidades, bastando, para tal, a cer
tidao narrativa passada pela Fundacao Nacional do Indio. 

Nos demais atos da vida civil, o registro administrativo será documento 
hábil, como meio subsidiário, para prova. 

CAPITULO IV 

Das Condicoes de Traba/ho 

Art. 14. Nilo haverá discriminaciio entre traba/ha
dares indígenas e os demais traba/hadores, aplicando-se
/hes todos os direitos e garantías das leis trabalhistas e de 
previdéncia social. 

Parágrafo único. É permitida a adaptaciio de con
dicoes de trabalho aos usos e costumes da comunidade a 
que pertencer o indio. 

O índio, pelo fato de ser índio, nao <leve sofrer, segundo estabelece a leí, 
qualquer discriminacao quando estiver concorrendo com os demais trabalha
dores nacionais, usufruindo dos mesmos direitos e garantías que a CL T prescre
ve para os trabalhadores de modo geral. Assim no que diz com os direitos previ
denciários. O índio em vias de integracao e os integrados, pois, poderao, perfei
tamente, servir de empregado junto a qualquer tipo de empresa da iniciativa 
privada. 

Os que estejam em vias de integracao, certamente, para firmarem o contra
to de trabalho, necessitarao da assistencia da FUNAI, enquanto os integrados 
já nao precisam de tal exigencia. 

O empregador, entretanto, ao admitir índio em seus quadros de operários 
ou servidores~ poderá, para maior rendimento desse empregado~ promover a 
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adaptacao das condicoes de trabalho aos usos e costumes da comunidade indí
gena a que portencer o índio empregado. Se o índio nao receber tais adaptacoes 
e, en1 ,conseqüencia, nao estiver produzindo como deveria, nenhuma culpa lhe 
cabera na queda da producao ou rentabilidade, nao podendo, por isso, ser dis
pensado do trabalho. 

Em todos os casos, sempre que nao se trate de índio integrado, os contra
tos de ~rabalho dependerao de aprovacao do órgao federal de assistencia ao 
índio. E o que diz o artigo 16 que mais adiante se verá. 

Art. 15. Será nulo o contrato de traba/ha ou de lo
cacao de servicos realizados com os indios de que trata o 
art. 49, l. 

Entendemos desneces_sário, no corpo do Estatuto do Indio, este artigo, por
q uanto trata ele de urna hipótese impossível, já que o índio de que trata o art. 
4:, n<:> 1, é? ín~i~ .isolad~, aquele que ainda nao teve qualquer contato coma so
c~edade dita c1v1ltzada. E o selvagem propriamente <lito. Logo, ninguém pode
na celebrar contrato de trabalho com um bruto, um homem que nao aprendeu, 
sequer se expressar na língua nacional. É urna autentica norma em branco. 

Art. 16. Os contratos de trabalho ou de locacao de 
servicos realizados com indígenas em processo de inte
gracoo ou habitantes de parques ou colonias agrícolas de
penderao de prévia a¡frovacao do órgao de protecao ao 
indio, obedecendo, quando necessário. a normas próprias. 

§ 19 Será estimulada realizacao de contratos por 
equipe. ou a domicilio, soba orientacao do órgao compe
tente, de modo a favorecer a continuidade da vida comuni
tária. 

§ 2P Em qualquer caso de prestacao de servicos-por 
indígenas nao integrados, o órgao de proteciio ªº indio 
exercerá permanente fiscalizacao das condicoes de traba
lho, denunciando os abusos e providenciando a aplicacao 
das sancoes cabíveis. 

§ 3!' d órgao de assistencia ao indígena propiciará 0 

acesso, aos seus quadros, de indios integrados, estimulando 
a sua especializacao indigenista. 

_ É princípio irremovível que todo e qualquer contrato de trabalho ou de lo
cac.ao de servico que se tenha de celebrar com indígena terá que contar obriga
tonam.ente, com a prévia aprovacao da Fundacao Nacional do Indio ~ob pena 
de ,nu~1dade, podendo o órgao. federal de assistencia ao índio estipul~r normas 
pr~pnas para esses contratos, 1ndependentemente do que esteja fixado na Con
soltdacao das Leis do Trabalho ou leis especiais outras aplicáveis a espécie. 

44 

Renova-se o que dissemos nos comentários ao art. 14, pois somente pode
rao ser con tratados pela iniciativa privada, como operários ou prestadores de 
servicos, índios em vias de integracao e com assistencia da FUNAI. O índio iso
lado está f ora de cogitacao por impossibilidade material e legal. 

Em decorrencia do disposto neste· artigo 16, nenhum contrato de trabalho 
celebrado com indígena será válido se nao tiver merecido a prévia aprovacao da 
Fundacao Nacional do Indio. Estarao livres dessa exigencia aqueles em que a 
parte seja índio integrado. Este é livre para contratar, do mesmo modo que o é 
para todos os demais atos da vida civil. 

Contrato coletivo. Com o objetivo de preservar os hábitos da vida comuni
tária , o Estatuto do Indio recomenda seja estimulada a prática da celebracao de 
contratos coletivos de trabalho, ou seja, por equipe ou a domicílio, e sempre 
sob a orientacao da Fundacao Nacional do Indio. Vale dizer, a lei desestimula, 
claramente, os contratos de trabalho em empresas que se localizem muito dis
tante do habitat indígena, ou seja, a leí deixa clara a recomendacao de nao ser 
utilizado índio, individualmente, para trabalho em cioades, vilas e povoados 
distanci ados de sua aldeia. 

Fiscalizacéio. O parágrafo segundo, como dissemos acima, estabelece a 
obrigatoriedade de a FUNAI, em todos os casos, exercer permanente fiscali
zac;ao das condi~oes de trabalho, como forma de protecao di reta do índio e, nos 
casos em que constar abusos por parte do empregador, providenciará a apli
cacao das sancoes cabíveis. 

En tendo muito infeliz o legislador na redacao <leste parágrafo segundo, 
porquanto erige a FUN Al a condicao de órgao do Ministério do Trabalho, es
timulando a invasao de competencia. A FUNAI, no nosso entender, urna vez 
constatado abusos por parte do empregador, terá, apenas, que encaminhar ao 
órgao do Ministério do Trabalho ou, diretamente, a Justica do Trabalho, a re
presentacao necessária a fim de que se aplique a sancao prevista. A FUNAI nao 
é órgao jurisdicional, logo nao tem como ela mesma aplicar, tal como está na 
reda ca o do parágrafo, as san~oes cabíveis. 

E,m todo caso, está claro que somente o índio em vias de integracao pode
rá, com assistencia da FUNAI, prestar servicos remunerados fora de sua aldeia, 
mediante contrato sob protecao das leis trabalhistas e previdenciárias. 

Indio integrado. O parágrafo terceiro, por sua vez, cuido u de abrir em favor 
do índio integrado um mercado de trabalho menos dificultoso, porque se o ór
gao federal de assistencia ao índio tem por objetivo básico, fundamental, assis
tir aos índios brasileiros, melhor do que ninguém estaría em condicoes de pro
porcionar condicoes de trabalho ao índio que se tenha liberado do regime tute
lar, integrando-se a comunhao nacional. 

Assim, resta mais urna vez claro que o índio admitido como servidor da 
Fundacao Nacional do Indio nao é um índio em vías de integracao, mas, legal-
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mente, um índio integrado, e, como tal, livre do regime tutelar que tolhe os de
mais indígepas. 

. A FUN A 1, no trato ~om os seus empregados, tem urna obriga~ao legal 
ma1or para com os que SeJam índios, qual seja, a de estimular, por todos os 
meios, a especializacao desses empregados na atividade indigenista. Nada mais 
lógico, pois, que a previsao legal. Ninguém melhor do que o índio para enten
der os problemas do índio. E se os técnicos em indigenismo, na sua maioria fo
rem índios, evidentemente que o relacionamento desse técnico com a com~ni
dade indígena será bem mais fácil , porque todo ele conduzido dentro de um cli
ma fraterno-tribal e numa linguagem de irmao para irmao, sem qualquer des
confianGa e bem mais ampla liberdade. 

O índio, pois, como dissemos nos comentários ao art. 79, que se mostre in
teiramente familiarizado com os usos e costumes da sociedade nacional, man
te.ndo contrato de trabalho com empresa privada ou pública, portando sua car
tetra de trabalho e todos os documentos exigidos de qualquer cidadao brasilei
ro, é índio integrado, nao sujeito ªº regime tutelar. 

TITULO 111 

Das terras dos índios 

CAPITULO I 

Das Disposicoes Gerais 

"Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 

1- as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a 
que se referem os arts. 4?, IV e 198, da Constitui~üo; 

11- as áreas reservadas de que trata o Capítulo 111 
deste Título; 

111- as terras de dumínio das comunidades indígenas 
ou de silvícolas. 

O Estatuto do Indio, ao cuidar das terras indígenas, estabeleceu alguns 
princípios fundamentais, até entao desconhecidos ou nao cuidados pelo legisla
dor pátrio, partindo do critério de fixacao do índio ao solo através da posse da 
terra, posse esta, evidentemente, que nao guarda os contornos de definü;ao uti
lizados pela legislacao civil, mas a ser entendida de acordo com os usos e costu
mes e as necessidades de subsistencia das comunidades indígenas. 

Assim, fixou tres espécies de terras indígenas. 

Terras ocupadas. A primeira delas, segundo o figurino legal, sao as terras 
ocupadas a que se referem os artigos 49, IV e 198 da Constitui~ao Federal ou . ' 
s~1am, as terras ocupadas pelos silvícolas e que se incluem entre os bens da 
U niao, como ta is, inalienáveis. 
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H á que se entender, aqui,-aquela terra de ocupa~ao dos silvícolas, nao do 
índio simplesmente. O g·rupo ocupante dessa terra terá que ser constituído de 
índios isolados ou em vías de integra~ao. O índio integrado estará noutra con
ceituacao, no que respeita ao fato de se encontrar ocupando um trato de terra 
sem qualquer título de domínio. A terra de domínio da Uniao tida como terra 
indígena será, apenas e tao-son1ente, aquela objeto d~ ocupa~ao do silvícola, ou 
seja, do índio isolado, nao contatado ou em contatos intermitentes coma socie
dade envolvente, ou em vias de integracao, mas ainda guardando na alma a pu
reza de sua raca e imune aos vícios da gente dita civilizada, enfim, o homem pu
ro , o índio sem vícios, o gentio. 

A própria Constituicao assim determinou: De sorte que, incluem-se entre 
os bens da Uniao as terras ocupadas pelos silvícolas (art. 49, IV). O que seja 
índio e silvícola, tivemos oportunidade de abordar nos comentários ao 49 retro, 
valendo aqui repetirmos que todo silvícola é índio, entretanto, nem todo índio é 
silvícola. Logo, somente sao bens da Uniao as terras ocupadas pelos silvícolas, 
ou seja, pelos homens _da selva, os habitantes da floresta, acep~ao essa em que o 
termo f oi utilizado pelo legislador elaborador do Código Civil e ali empregado. 

Terras reservadas: A segunda espécie de terra indígena a que se reporta o 
Estatuto do Indio diz respeito aquelas de que trata o Capítulo 111 do Título 111 
da Lei n9 6.001 /73, ou sejam, como veremos mais adiante, aquelas sobre que a 
U niao vier a declarar como destinadas a posse ou ocupacao de índios. 

Vale dizer, enquanto essa declara~ao formal ·nao se efetivar mediante De
creto do Poder Executivo Federal, aterra nao estará no rol das terras indígenas. 
Urna vez publicizada a declaracao, terá a Uniao que promover, preliminarmen
te, a sua desapropriacao, com pagamento de benfeitorias e indeniza~ao ao titu
lar do domínio, para, entao, poder integrá-la jurídicamente no rol das terras 
indígenas, como tais, de propriedade plena de Uniao. 

Essa terra assim adquirida, obrigatoriamente, no dia em que tal comuni
dade indígena viera ser declarada emancipada, terá que ser destinada, mediante 
procedimento formal, aos elementos componentes da comunidade. Vale dizer, 
sempre que urna comunidade ocupante de terra reservada viera se emancipar, a 
Uniao terá por obrigacao destinar-lhe aterra para constituicao do patrimonio 
individual de seus integrantes, sob pena de, em emancipando-os, condená-los a 
miséria total. 

Em suma, terra reservada nab é obrigatoriamente terra pública, podendo 
ter sido de domínio privado e somente incluída entre os bens da U·niao após o 
competente processo expropriatório. É, sim, bem patrimonial, diametralmente 
diverso daqueles dominicais em que o índio, como primitivo ocupante das ter
ras brasilei ras, evidentemente, poderá ter o privilégio de ser o seu primeiro utili
zador. Fique, pois, claro, que a terra reservada a que se refere o Estatuto do 
f ndio nao ·é, necessariamente, terra de domínio da U niao em sua origem, po
den do, con10 veremos adiante, ter sido trazida a massa patrimonial da Uniao 
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via da expropria~ao direta ou indireta, preferentemente pela \ja direta, que é o 
processo pr,Pprio e legaln1ente estabelecido para sua conquista. 

Terra don'linial. A terceira espécie de terra indígena comtemplada pelo art. 
17 do Estatuto do 1 ndio, sem dúvida, nada tem com as duas anteriores, por
quanto trata-se de terra eminentemente de domínio privado das comunidades 
indígenas ou dos silvícolas, como diz a própria previsao legal. 

Ternos que o inciso 111 <leste artigo encerra urna impropriedade jurídica 
sem par e, quem sabe, até urna inconstitucionalidade flagrante, porquanto esti
pula o art. 49, IV, da Constituicao que incluem-se entre os bens de Uniao as ter
ras ocupadas pelos silvícolas e o art. 17, claramente, proclama que sao terras 
indígenas as de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. 

Vamos por partes. 

A comunidade indígena, embora nao seja urna pessoa de direito porque 
sem personalidade jurídica própria, poderá ser titular de domínio pleno de al
guma porcao de terra? 

Segundo a ótica civilista, evidentemente que nao, posto nao ser pessoa e, 
consequentemente, nao dispor de personalidade jurídica (art. 18 do C.C.), já 
que nao é a comunidade indígena urna sociedade organizada e legalmente reco
nhecida. Logo, <leste ponto de vista, nao poderá ela ser senhora de domínio ple
no da terra que ocupe, nao podendo, assim, receber doacoes, efetuar transacao 
de compra e venda, ou qualquer outra espécie de aquisicao desse domínio. Esta
ría, assim, fulminado por injuridicidade o inciso 111 <leste artigo 17, visto conter 
urna previsao impossível. 

O silvícola, por outro lado, poderá ser senhor de domínio pleno, se é silví
cola aquele habitante da selva, homem sem contato nem conhecimento dos atos 
da vida dita civilizada? Acreditamos que nao. Somente o índio integrado ou em 
via de integracao estaría, a nosso ver, apto a ser senhor do domínio pleno de al
guma terra, aquele porque em pleno gozo dos seus direitos civis e, este, merce 
da assistencia do órgao federal de protecao aos índios. O isolado, este jamais se
ria titular de domínio, posto tratar-se de elemento que nem mesmo o órgao de 
assistencia ao índio conhece, salvo se já tiver havido algum início de contato. 
Ainda assin1 nao terá como se lhe atribuir um domínio sobre urna área desco
nhecida. 

Nao foi muito feliz o legislador na estipulacao <leste inciso 111, pois, sobo 
fito de proteger, acabou por fazer constar do corpo da lei urna previsao de esbu
lho de um domínio eminentemente privado e que nao poderá ser classificado 
como sendo constituído de terras indígenas tao-somente porque pertence a co
m unidade indígena ou ao índio individualmente. 

A leí, entretanto, com essa previsao, admitiu poder a comunidade indíge
na, figura conceitual do grupo tribal mas que nao tem personalidade jurídica, 
ser senhora de direitos, do mesmo modo que ensejou o mesmo poder ao silvíco-
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la, deixando de f ora da previsao legal a protecao especial as terras de domínio 
do índio nao silvícola. Ou seja, o índio integrado, proprietário e senhor do 
domínio pleno de qualquer área de terra no território nacional, nao conta, para 
protecao dessa terra, com a prote¡¡;ao do órgao federal de assistencia ao índio. 

É, sem dúvida, urna violencia contra o patrimonio individral indígena, 
como veremos nos comentários seguintes, sobretudo quando tivermos que 
apreciar o art. 18 e seu parágrafo primeiro . 

Essas terras, porque indígenas e porque de domínio da Uniao, acharo-se 
soba protecao do art. 198 e seus parágrafos da Constituicao Federal. Evidente
mente que nesse rol nao se incluem as terras do inciso 111, porque estas nao sao 
dominiais da U niao, mas de domínio pleno das comunidades indígenas ou dos 
silvícolas. Logo, aí repousa a primeira impropriedade do inciso e a infelicidade 
do legislador, o ter arrolado como terra indígena, que é conceitual e juridica-, 
mente de domínio privado do índio, fora, portanto, da protecao que estar a exi-
gir aterra pública, segundo o próprio art. 198 da Constitui<;ao Federal estipula. 

Por outro lado, essas terras a que se refere o inciso terceiro sao perfeita
mente alienáveis, bastando que a comunidade indígena necessite transacioná
las, passá-las a frente ou trocá-las por outras que se lhes apresente melhor para 
suas· atividades pastoris ou agrícolas, enfim, sendo dominiais privadas, poderao 
ser alienadas, com ou sem assistencia do órgao federal de assistencia ao índio, já 
que essa assistencia dependerá do grau de integracao da comunidade ou do 
silvícola individualmente. 

Estabelecendo o art. 198 que as terras habitadas pelos silvícolas sao inalie
náveis, evidentemente que estaría alcan<;ando, indevidamente, as terras aludi
das pelo inciso terceiro, e em sendo assim, urna violencia estaría sendo cometida 
contra o direito privado do índio que a leí quer proteger. 

Em sintese, somente sao terras indígenas, jutidicamente, porque sob pro· 
tecao constitucional, as terras ocupadas pelos silvícolas (inciso 1) e as terras re
servadas (inciso II), nao estando conceitualmente nesse rol as do domínio pleno 
do índio e inclusas no art. 17 como sendo terra indígena. 

Aquetas contadio coma protecao do manto constitucional (art. 198 e seus 
parágrafos), nao cabendo contra elas qualquer acao, a nao ser paga para 
pr'oteger-lhes a inalienabilidade, enquanto, com referencia a estas, estarao elas 
sob o amparo das nonnas de direito comum, fora, portanto, do alcance do pre
ceito constitucional da inalienabilidade, da nulidade absoluta e extincao dos 
efeitos jurídicos de atos que tenham por objetivo o domínio, a posse ou a ocu
paGao destas ültimas. 

Art. 18. As terras indígenas nao poderao ser objeto dé arren
damento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno 
exercício da posse direta pela comunidade ou pelos silvícolas. 
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§ /!> Nessas áreas. é vedada a qualquer pessoa estranha 
aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da 
cafa, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade 
agropecuária ou extrativa. 

§ 2? Vetado. 

Sobre terra indígena nao poderá haver arrendamento ou qualquer ato ou 
negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade 
indígena ou pelos silvícolas, sendo, ainda, nessas áreas, vedada a prática da 
caQa, da pesca ou da coleta de frutos, bem como o exercício de atividade agro
pecuária ou extrativa a pessoas estrenhas a comunidade indígena ou grupo tri
bal. 

Evidentemente que tal proibicao nao alcanc;a as terras de domínio privado 
da comunidade indígena ou do silvícola, incidindo, tao-somente, sobre as terras 
indígenas propriamente ditas como tais compreendidas aquelas de domínio da 

·-un1ao. 

Convém seja dito que nao é o fato de o índio pisar sobre aterra que a faz 
indígena . Terra indígena é aquela ocupac;ao permanente do índio, ou seja, a área 
de terra que o índio ou grupo tribal ocupa imemorialmente, isto é, nao se 
tem notícia quanto ao início dessa ocupacao. Aí, sim, ternos urna terra indígena 
propriamente dita, aonde se poderao encontrar todos os indícios da ocupacao 
imemorial , tais como lugares sagrados, cemitérios etc., que darao o testemunho 
mudo da vetusta ocupacao. 

A terra de domínio privado do índio, jurídicamente, é terra particular 
como a de qualquer outro cidadao brasileiro, provida das garantías constitucio
nais do art. 153, § 22, da Carta Magna, pouco importando o fato de seu proprie
tário ser índio ou nao. Logo, eivado de vício está o art. 17 retro comentado, ao 
incluir entre o rol das terras indígenas aquelas de domínio privado do índio ou 
da comunidade indígena, e vício tal que chega a lhe dar ranco de inconstitucio
nalidade, porquanto, na sequencia dos canonesa Lei n9 6.001/73 comeca a esta
belecer restricoes sobre a terra indígena que, por extensao, haverao de atingir o 
direito privado do índio, num flagrante desrespeito ao princípio constitucional 
de protec;ao ao direito de propriedade. 

Sendo titular do domínio, o índio proprietário de um trato de terra, evi
dentemente, poderá sobre ele celebrar todos os atos possíveis e natos ao direito 
de propriedade, inclusive aliená-lo. Se é índio integrado, o negócio estará aper
f eic;oado segundo as normas do direito comum; se, porém, é índio em vías de in
tegrac;ao, e como tal tutelado, evidentemente que o negócio haverá de contar 
com a assistencia do órgao federal de protecao ao índio, a fim de evitar que haja 
qualquer prejuízo aquele indígena ou a sua família. Será, assim, urna mera 
atuaQao assistencial a da FUNAI, podendo intervir, tao-somente, se se vis-
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lumbrar algum prejuízo ao índio. Mesmo assim, se em razao da posicao que a 
FUNAI assumir, o negócio deixar de ser realizado, ao índio caberá buscar a 
presta<;ao jurisdicional para suprimento da assistencia legal. 

Vislumbra-se, assim, quao defeituoso se nos apresenta o Estatuto do Indio, 
pois, segundo a filosofia que hoje domina a Funda<;ao Nacional do Indio, par
tindo da premissa de que todo índio é seu tutelado, o que nao é verdade segun
do dito pela própria lei que rege os indígenas nacionais (art.79 retro), o índio, 
por relativamente incapaz civilmente, nao poderia ser titular do direito de pro
priedade, lato sensu. Se-lo-ia, do mesmo modo que a legislacao civil admite que 
o menor também o seja. Só que, pelo fato de o índio se encontrar sob tutela, 
desde que nao integrado a comunhao nacional, nao poderia a leí ter arrolado as 
terras de seu domínio particular entre aquetas genericamente tidas como indíge
nas e, como tais, do domínio da Uniao. É um contrasenso, urna impropriedade 
e ·um vício de ilegalidade que urge seja corrigido. 

Em suma, a vedaQao contida oeste artigo e seu parágrafo primeiro nao al
canQará aterra dominial privada do índio que esteja integrado, somente se apli
cando o preceito, através da intervencao do órgao federal de assistencia ao 
índio, se o proprietário é índio em vías de integracao ou isolado. 

Art 19. As terras indígenas, por iniciativa e soba orien
tacao do órgtio federal de assistencia ao índio, sertio admi
nistrativamente demarcadas, de acordo como processo es
tabelecido em decreto do Poder Executivo. 

§ 19 A demarcaftio promovida nos termos deste artigo, 
homologada pelo Presidente da República, será registrada 
em livro próprio do Servi~o do Patrimonio da Uniao ( SPU) 
e do registro imobiliário da comarca da situa~ao das ter
ras. 

§ 2!> Contra a demarca~ao processada nos termos deste 
artigo nao caberá a concessao do interdito possessório, fa
cultado aos interessados contra e/a recorrer a a~tio peti
tória ou a demarcatoria. 

A demarcacao das terras indígenas será, preferencialmente, feíta adminis
trativamente, ou seja, ao órgao federal de assistencia ao índio cabe prom9ver, 
prioritariamente, todas as medidas necessárias a demarca~ao das terras indíge
nas, de sorte a extremá-las, o quanto antes, das demais terras públicas, assim 
como, e principalmente, das terras particulares que lhes sao confinantes: 

Regulando o procedí mento demarcatório das terras indígenas, f oi editado 
o Decreto n<:> 88.118, de 23 de fevereiro de 1983, que modificou a sistemática até 
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entao disciplinada pelo Decreto n<.> 88. l l 8, de 23 de fevereiro de 1983, cabendo a 
FUNAI tomar a iniciativa e orientar a demarcacao administrativa das terras 
indígenas, só que, para isso, ela terá que, preliminarmente, providenciar o reco
nhecimento e a delimitacao da área a demarcar, fazendo-o através de levanta
mentos e estudos que ensejem a precisao, no tempo, da antiguidade da ocu
pacao. 

Após esse trabalho preliminar, incumbe a FUNAI provar, documental
mente, o consenso histórico sobre a antiguidade da ocupacao, bem como de
monstrar o estado em que se encontra a situacao atual do grupo ocupante da 
á rea e, quando for o caso, fazer a indicacao dos nao-índios que porventura se 
encontrem sobre a área demarcada. 

A proposta da FUNAI, assim instruída, será encaminhada ao Ministério 
do Interior para exame por Grupo Interministerial composto de representantes 
do Ministério do Interior, Ministério Extraordinário para Assuntos Fun
diários, Fundacao Nacional do Indio e de outros órgaos federais ou estaduais 
julgados convenientes. O Grupo de Trabalho, assim constituído, deverá emitir 
parecer sobre a proposta da FUNAI, encaminhando-a para decisao final dos 
Ministros do Interior e Extraordinário para Assuntos Fundiários. (*) 

Caso tal parecer conclusivo merec;a aprovac;ao dos dois Ministros de Esta
do, o processo subirá a considerac;ao do Presidente da República acompanhado 
de projeto de decreto no qual se estabelecerá quais os limites e confrontacoes da 
área indígena considerada, estando a FUNAI, com esse decreto, capacitada a 
dar início aos trabalhos de demarcac;ao. 

Contra essa demarcacao, assim respaldada, nao caberao os interditos de 
que trata o art. 26 do Estatuto do Indio, e que adiante comentaremos. É que, 
antes deste Decreto n9 88.118/83, a FUNAI, manu militare invadía inclusive 
terras de reconhecido domínio particular e, em nome da tutela indígena, metia
se a demarcar áreas sem o menor respeito ao patrimonio privado, como o fez 
em toda a extensao do Vale do Guaporé e noutras regioes do País. Para evitar 
tais abusos, autenticos atos de esbulho, veio o novo decreto impondo que, para 
que possa haver demarcac;ao, é necessário que haja um decreto definindo a deli
mitac;ao da área a demarcar, e para que tal decr~to exista, necessário todo o 
procedimento inicial de reconhecimento e identificac;ao da terra indígena. 

O mesmo nao acontecerá com as áreas reservadas, ou seja, as chamadas 
Reservas Indígenas, pois a demarcac;ao desta obedecerá ao ato que as instituíu 
ou reservo u. No que respeita as terras de domínio privado do índio ou da co
munidade indígena, ater-se-á a FUNAI aos limites constantes do título de pro
priedade respectivo. 

Contra a demarcacao administrativamente procedida das terras indígenas 
pela FUNAI nao cabe interdito possessório, embora a lei faculte aos inconfor
mados o uso de outros remédios jurídicos do nosso ordenamento processual vi-

(• )Atualmente denominado Ministério de Desenvolvimento e Reforma Agrária - MIRAD. 
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gente, a fim de se precaverem contra prejuízos que a demarcacao da FUN Al 
Ihes possa causar com a diminuicao eventual de seu patrimonio, posto nao ser 
desconhecido <leste País o uso já quase consagrado de se ampliar graciosamente 
as dimensoes das áreas indígenas, ao ponto de se fixar, por exemplo, para um 
din1inuto grupo de, apenas, 39 índios, urna imensa regiao da ordem de, nada 
mais, nada menos 69 mil hectares. Para se ter urna idéia do que seja esse volume 
de área, basta dizer-se que a Constituicao Federal limita a concessao de terras 
públicas em 3 mil hectares, somente permitindo alienacao acima desse teto com 
a anuencia prévia do Senado Federal e desde que nao ultrapasse a seiscentas ve
zes o módulo fixado para a regiao, ou seja, nenhuma grande empresa poderá~ 
hoje, assenhorear-se, mediante compra ou concessao da Uniao, de urna área su
perior a 66 mil hectares, entretanto, sem maiores justificativas, a FUNAI esta-. 
belece, fixa , demarca e tenta manter como de ocupac;ao de, apenas, 39 índios, 
um imenso território da ordem de 69 mil hectares, em detrimento de proprie
tários legítimos, confinantes, patrocinadores de projetos do mais alto interesse 
ao desenvolvimento nacional, inclusive aprovados pelo Governo Federal e por 
este incentivados. 

Segundo o melhor magistério de PONTES DE MIRANDA, ao comentar 
o art. 198 da Constituicao Federal e, conseqüentemente, o dispositivo dopará
grafo segundo deste art. 19, o texto constitucional teve o objetivo a maior pro
tecao da HPosse" do silvícola, caracterizadora de todo o direito que aterra lhe 
cabe, ou seja, o silvícola que permanentemente esteja habitando, segundo seus 
usos, constumes e tradicoes, um determinado trecho do território nacional, terá 
o direito constitucional de ali permanecer, sem ser molestado e sem possibilida
de de vir um dia a ser dele retirado. Tanto assim que, em virtude dessa "posse 
permanente" do silvícola, a terra por ele ocupada foi incluída entre os bens da 
U niao e, como tal, transmudou-se em inalienável, indisponível. 

Vejamos, pois, o magistério do inesquecível mestre: 

2) Silvícolas e terras possuídas: - O texto respeita a "posse" 
do silvícola, posse a que ainda se exige o pressuposto da permanéncia. 
O J uiz que conhecer de alguma questao de terras deve aplicar a regra 
jurídica, desde que os pressupostos estejam provados pelo silvícola, ou 
constem dos autos, ainda que alguma das partes ou terceiros exiba 
título de domínio. Desde que há posse e há permanéncia ou localizacao 
permanente, a posse da terra é do nativo, porque assim o diz a Consti
tuicao. Os juízes nao podem expedir mandados possessórios contra 
silvícolas que tenham posse permanente. - (in Comentários a Consti
tui~ao de 1967 - Tomo VI, pág. 455) - Realces do original. 

Outra magistral licao é de se colher do _voto proferido pelo Ministro VIC
TOR NUNES LEAL, perante o Supremo Tribunal Federal, quando do julga
mento do RE n<.> 44.585/MT que apreciou a inconstitucionalidade de leido Es-
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tado de Mato Grosso que reduzia área de terras que se achavam na posse de 
silvícolas. A~sim se manifestou aquele insigne magistrado na oportunidade: 

Nao está em jogo, propriamente, um conceito de posse, nem de 
domínio, no sentido civilista dos vocábulos; trata-se do habitat de um 
povo. 

Se os índios, na data da Constituicao Federal, ocupavam deter
minado território, porque desse território tiravam seus recursos ali
mentícios, embora sem terem construcoes ou obras permanentes que 
testemunhassem posse de acordo com o nosso conceito, essa área, na 
qual e da qual viviam, era necessária a sua subsistencia. Essa área, 
existente na data da Constituicao Federal, é que se mandou respeitar. 
Se ela foi reduzida por lei posterior; se o Estado a diminuiu de dez mil 
hectares, amanha a reduziria em outras dez, depois, mais dez, e pode
ria acabar confinando os índios a um pequeno trato, até ao terreiro da 
aldeia, porque alié que a .. posse" estaría materializada nas maloéas. 

Nao foi isso que a Constituicao quis. O que ela determinou foi 
que, num verdadeiro parque indígena, com todas as características 
culturais primitivas, pudessem permanecer os índios, vivendo naquele 
território, porque a tanto equivale dizer que continuariam na posse do 
mesmo. 

Entendo, portanto, que, embora a demarcacao desse território 
resultasse, originariamente, de urna lei do Estado, a Constituicao Fe
deral dispos sobre o assunto e retirou ao Estado qualquer possibilida
de de reduzir a área que, na época da Constituicao, já era ocupada pe
los índios, ocupada no sentido de utilizada por eles como seu ambien
te ecológico. (in .. Ementário n9 480" - Aud. Publ. de 11-10-1961 -
Base da Súmula n9 480 do STF). 

Assim, em virtude da posse permanente do índio é que a Constituicao esta
beleGeu a nulidade e a extincao dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que 
tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupac;ao de terras habitadas por 
si lvícolas, estabelecendo o princípio do nao cabimento dos interditos contra as 
demarcacoes das terras indígenas, princípio que vem, assim, repetido no Estatu
to do Indio e, desnecessáriamente, no corpo do Decreto n9 88.118/83. (art. 69). 

É evidente que ao órgao federal de assistencia ao índio, pelo fato de a lei 
consagrar com direito a posse do índio, nao cabe estabelecer, alheatoriamente, 
as dimensoes das terras indígenas. Há que se ater as determinac;oes legais, ou se
ja, só mediante laudo de identificacao, firmado por um antropólogo e um enge
nheiro agrónomo ou agrimensor, em que fique irretratavelmente provada a 
imemorialidade da ocupacao indígena, é que se poderá fixar os limites da área 
demarcada como sendo área de ocupac;ao indígena, posto nao se exigir, para 
configuracao da posse indígena, os mesmos pressupostos que se exige, pela le: 
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civi l, para caracterizacao da posse privatista, da posse que o direito comum 
consagra. 

Ao contrário do que muitos imaginam, nao é tao fácil partir-se para a de
marcacao de urna terra indígena, sobretudo num país de dimensoes continen
tais con10 o nosso e que nao conta com elementos históricos prontamente dis
poníveis. A demarcacao de urna terra indígena exige um autentico procedimen
to, em que diversas fases deverao ser ativadas, até se colimar com o registro 
imobi liário, que deverá se constituir no coroamento finalíssimo de todo o tra
balho demarcatório. 

Para urna idéia geral do que seja esse procedimento, <levemos dizer que es
tá ele dividido en1 cinco fases distintas: a) reconhecimento do grupo indígena; 
b) identificacao da terra indígena; e) delimitacao da terra a demarcar· e 

' ' d ) regularizacao fundi ária . 

Essas fases constituir-se-ao de várias atividades, que se constituem da se
guinte forma: 

Identificacdo . Envolve a realizacao de estudos etno-históricos, cartográfi
cos e fundiários que possibilitem o conhecimento da terra presumivelmente de 
ocupacao indígena. 

Dentro desta fase, vejamos o que significam as atividades a ela pertinentes. 
A fase de levantamento etno-histórico envolve, basicamente, o trabalho de pes
quisa bibliográfica para fixacao do conhecimento histórico do grupo indígena 
pertinente e, como segunda atividade, a pesquisa de campo, que deverá se ater 
aos aspectos culturais, mágico-religiosos, da situacao atual do grupo e meios de 
subsistencia. A fase de estudos cartográficos por sua vez, envolve coleta de da
dos para preparo da base cartográfica e posterior reconhecimento de campo 
para locacao da terra presumivelmente indígena a ser demarcada. A fase de es
tudos f undiários, envolvendo, igualmente, a coleta de dados, prende-se basica
mente no levantamento dos títulos que porventura incidam sobre a ár6a demar
canda, com levantamento das concessoes ou alienacoes feítas a particulares 
pelo Poder Público, Estadual ou Federal, com a identificac;ao dos ocupantes 
nao-índios que porventura existam sobre a área a ser demarcada e, finalmente, 
locac;ao dessas ocupac;oes nao indígenas que exista1n sobre o perímetro demar
cando. 

Na seq uencia desse trabalho que é chamado, genericamente, de identifi
caciio. urge promover, igualmente, o levantamento dos recursos naturais, com 
coleta de dados pertinentes, indicacao preliminar das condicoes de solo e da co
bertura vegetal, condic;ao de subsistencia do grupo indígena em funcao do co
nhecimento aparente dos recursos naturais, de acordo comas tradi~oes de uso e 
posse da terra. Sao estas, em síntese, as diversas etapas em que se constituí a 
fase da ldentificacao. 
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Delimitacoo. É a fase de estabelecimento dos limites da terra indígena a ser 
demarcada, ~om a utilizacao de indicadores sociais, culturais e económicos do 
grupo indígena pertinente, observada, com prioridade, a situac;ao atual em que 
se encontra o grupo tribal. 

Essa fase, como a anterior, está desdobrada em duas fases operacionais bá
sicas, a saber: a) análise e avaliac;ao da identificacao, em que observar-se-á a si
tuacao atual do grupo indígena quanto as necessidades reais do grupo, as for
mas de posse e uso de terra e urna análise conjuntural; e, b) declaracao da terra 
indígena, envolvendo: l - proposta de delimitac;ao da terra indígena; 2 -
aprovacao e declaracao formal da terra indígena; e, 3 - publicac;ao da portaria 
no órgao oficial da Uniao. 

Den1arcacoo. É a fase procedimental de execuc;~o da medic;ao e materiali
zacao, no solo, da terra indígena já identificada e delimitada, por processo car
tográfico, para fixacao definitiva dos limites da terra indígena. 

Constituem fases operacionais da demarcac;ao os seguintes procedimentos: 

a) Contratacao dos servic;os, envolvendo o procedimento licitatório e a 
celebracao do contrato. 

b) Execucao e fiscalizac;ao, constante da publicac;ao e afixac;ao do edital 
de demarcacao; emissao da ordem de servic;o para que a firma vencedora da li
citacao possa ter acesso a área indígena e, consequentemente, dar início ao tra
balho; e, fiscalizacao em campo do servic;o demarcatório em execucao. 

e) Aprovacao técnica, com análise e conferencia do material fornecido 
pela empreiteira e emissao do termo de recebimento definitivo dos trabalhos de
marcatórios. 

Regularizacao fundiária. Esta fase envolve a realizac;ao de pesquisas domi
niais e ocupacionais que possibilitem, mediante ac;oes administrativas ou judi
ciais, o final registro imobiliário e administrativo da terra indígena, de forma a 
assegurar e garantir ao índio ou a comunidade indígena a posse e o uso tranqui
lo da terra que ocupa. 

Sao fases operacionais da Regularizacao Fundiária: 

a) a Caracterizaftio fwuliária, envolvendo o levantamento e apurac;ao da 
cadeia dominial dos imóveis envolvidos; a vistoria rural e, finalmente, a ava
liacao das benfeitorias indenizáveis, ou seja, das benfeitorias úteis e necessárias. 

b) a Definicoo do procedimento legal, com fixacao, pela administracao do 
órgao de assistencia ao índio, do critério a ser usado, ou seja, se se aplicam as 
diretrizes constantes da Exposicao de Motivos n"' 062/80 ou se se recorre a acao 
judicial. 

e) a Desocupacao da terra, constante de duas atividades básicas: a indeni
zacao das benfeitorias e a retirada dos ocupantes. 
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d) o Registro da terra, encerrando, é a última atividade operacional da 
fase de regularizacao fundiária e que tem início com a edic;~o do decreto de ho
mologacao da demarcacao da área indígena, partindo-se, entao, para o registro 
adm inistrativo perante o Servico do Patrimonio da Uniao (SPU) e, posterior
n1en te, com o registro perante o Cartório do Registro Geral de Imóveis da Co
marca de situacao da terra demarcada. 

Tem-se, ainda, que entender determinados termos que sao utilizados para 
caracterizacao da terra indígena. Assim, a FUNAI utiliza, hoje em dia, a se
guinte terminolgia: 

Terra a identificar. É aterra presumivelmente indígena, em funcao do co
nhecimento ou da notícia que se tem da presenc;a de índios e cuja área de ocu
pacao é, apenas, estimada. Vale dizer, nao se tem certeza de que, realmente, de
terminada área seja ocupada por índios. 

Terra en1 identificacao. É aquela que, por ato específico emanado da presi
dencia da FUNAI, acha-se em fase de estudos com vistas a definic;ao dos seus li
mites. 

Terra identificada. É aterra que já foi objeto de estudos, com relatório téc
nico aprovado pelo Departameto Geral do Patrimonio Indígena e que se acha 
em condicoes de ser delimitada. Vale dizer, é a terra conhecida, em que há pro
vas de sobre ela existir populac;ao indígena e que, portanto, está apta a entrar 
no processo de regularizacao fundiária . 

Terra em delimitacao. É a terra que se encontra em fase de análise e ava
liacao da identificacao, com vistas a apresentac;ao da proposta de delimitac;ao, 
ou seja, estabelecimento dos limites que deverá possuir como terra indígena. 

Terra delimitada. É a terra cuja delimitac;ao recebeu aprovacao da presi
dencia da FUNAI através de ato próprio (a portaría) devidamente publicado 
no Diário Oficial da Unioo, coma respectiva planta e memorial descritivo. Con
vém seja <lito que essa planta nada tem de definitivo em termos de terra indíge
na, posto se tratar de um trabalho aproximado, um esboc;o, digamos assim, de 
projeto a ser adotado para aquela área e que somente se tornará definitiva após 
a medic;ao e demarcacao, como veremos a seguir. 

Terra a demarcar. É aquela passível de demarcac;ao no solo, em func;ao da 
del imitac;ao aprovada. 

Terra en1 demarcacoo. É a terra cujo limite está sendo medido e materiali
zado no solo, através de qualquer dos métodos cartográficos oficialmente em 
uso no País. 

Terra demarcada. É a terra que foi medida e materializada no solo, cujo 
trabalho demarcatório f oi aceito e aprovado pelo Departamento Geral do Pa
trimonio Indígena. 

Terra a regularizar. É aquela já demarcada, mas ainda sujeita a apuracao 
da cadeia dominial dos imóveis envolvidos sem ter sido concluída, ainda, a ca-
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racterizac;ao das ocupac;oes de nao-índios, para conhecimento do quadro f un
diário real que a envolve. ... 

Terra e1n regu/arizacao. É a terra em fase de levantamento técnico
fundiário, necessário e indispensável a determinacao do tratamento administra
t ivo ou jud icial recomendável, com vistas a retirada e/ ou anulacZ.o de títulos de 
nao-índios e a edicao do decreto homologatório da demarcai;ao. 

Terra regularizada. É aquela devidamente registrada no SPU e no Cartório 
do Registro de 1 móveis, vale dizer, livre e desembaracada de quaisquer ocu
pacoes ou titulacoes dominiais de nao-índios. É terra indígena sem qualquer 
problema dominial ou possessório. 

Frente a tais conceituacoes, tem-se, hoje, como denominac;oes utilizadas 
para identificacao de urna terra ocupada por índios os seguintes termos técni
cos: 

Terra presumíve/ indígena - ( TPI) - sao todas aquelas terras interditadas 
ou onde se tem conhecimento ou notícia de sobre elas existir presenca de indios, 
sem que se tenha, ainda, condii;;oes de definir-se os limites da área de posse per
manente indígena. É, em síntese, aterra onde se presume existir índios, mas nao 
se tem certeza disso a falta de atuai;;ao do órgao federal de assistencia ao indio. 

Área indígena - (Al) - é terminología empregada quando se trata de terra 
já definida por ato do presidente da FUNAI e sempre aplicada em terras de 
comprovada posse permanente indígena, tal como definidas pelos art. 23 e 25 
do Estatuto do índio. 

Reserva indígena - ( Rl) - conceituai;;ao empregada quando se trata de 
terra definida como reserva por Decreto do Poder Executivo (art. 26 do Estatu
to do Indio). 

Parque indígena - ( PQI) - dcnominacao exclusiva das áreas assim desig-, 
nadas através de ato do Poder Executivo (decreto, decreto-leí ou lei) e é aplica-
da em terras de posse permanente indígena ou de áreas reservadas (art. 28 da 
Leí ne:> 6.00 l / 73). 

Terra dominia/ indígena - (TDI) - empregada para as terras .de dominio 
pleno da comunidade indígena ou do índio, urna vez comprovada documental
mente a aquisicao do domínio e assim caracterizada por ato (portaria) do presi
dente da FUNAI, constituindo-se em terminología que é aplicada as terras de 
domínio privado do índio ou da comunidade indígena (art. 32 e 33 da Lei n'i' 
6.001 /73). 

Segundo a melhor técnica do direito, a terra indígena há que ser terra 
pública, posto somente admitirmos como sendo terra indígena aquela devida
mente identificada, delimitada e regularizada. Assim, estando devidamente re
gularizada, a terra de ocupacao indígena é de ser chamada, corretamente, como 
terra indígena, como tal, terra pública, que é aquela legalmente conhecida, ou 
seja, legalmente estremada da de domínio privado e capaz de ser pelo Poder 
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Público destinada a algum uso público, téndo o seu domínio publicizado peran
te o Cartório do Registro Geral de Imóveis . 

Part indo-se dessa premissa, nao se poderia chamar de indígena urna terra 
devoluta, posto terra devoluta, nos melhores de direito, ser terra ainda nao co
nhecida, passível de apropriac;ao por qualquer do povo enquanto nao discrimi
nada, já que o fato de nao se conhecer a quem pertence nao poderá identificá-la 
e consequentemente admití-la como sendo de domínio de quem quer que assim 
0 queira . Terra devoluta, pois, é terra pertencente a um patrimonio ideal do Es
tado. No momento em que se conhece a existencia, sobre qualquer terra, de um 
grupo indígena, essa terra nao poderá, jamais, ser considerada como terra de
voluta, pois a simples presen~a indígena sobre ela a faz pertencer, de direito e 
de fato , ao domínio eminente da U niao, titularidade essa que decorre de man
damento constitucional (art. 4c:>, IV), logo, devoluta ela jamais poderá ser consi
derada, do que se infere nao existir posse permanente de índio sobre terra devo-
1 uta. 

Para que determinada terra ocupada por determinado grupo tribal seja 
considerada como de domínio da U niao, nao necessita esta de qualquer título 
form al. O título da Uniao é aquele que decorre e deriva diretamente da Consti
tuicao, respaldado no suporte fático da presenca permanente do índio sobre de
terminado trato de terra. Havendo Posse Permanente do silvícola, existe o 
domínio da U niao sobre a terra. 

Significa dizer que aonde nao houver Posse Permanente, isto é, posse com 
caráter de imemorialidade e permanencia capaz de se confundir com habitacao, 
nao se terá como proclamar seja determinada área terra indígena. O requisito 
fático da permanencia do silvícola há de ser provado, do contrário nao se tem 
como sustentar a nulidade de algum título de propriedade que porventura esteja 
incidindo sobre o trato que se quer seja indígena. A propósito, veremos mais 
adiante o alcance dos ef eitos jurídicos do art. 198 da Constitui~ao atual. 

Concluindo, vale repetir, que nao basta que os administradores da FUNAI 
ou os próprios índios diga1n que determinada terra é indígena para que ela real 
e jurídicamente o seja, urge provar a alegacao através de laudo antropológico 
em que todos aqueles elementos já aquí descritos estejam presentes e tenham 
sido exauridas todas aquelas fases da regulariza~ao fundiária para que se possa 
proclamar o caráter indígena da terra. 

O direito de propriedade, assim do silvícola como do civilizado, encontra
se sob o mesmo pálio de prote~ao constitucional do art. 153, § 22 da vigente 
Carta Magna e nao será o fato de ser ou nao indígena ou habitante da terra que 
fará com que ela mude de conceituacao jurídica. 

Art. 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos 
motivos adiante enumerados, poderá a Unioo intervir, se 
nao houver solu~ao alternativa, em área indígena, determi-
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nada a providencia por decreto do Presidente da Repúbli
ca. 

§ 19 A intervencoo poderá ser decretada: 

a) para por termo a !uta entre os grupos tribais; 

b) para combater graves surtos epidemicos, que pos
sam acarretar o exterminio da comunidade indígena, ou 
qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvicola 
ou do grupo tribal,· 

c) por imposicoo da seguranca nacional: 

d) para a realizacoo de obras públicas que interes
sem ao desenvolvimento nacional; 

e) para reprimir a turbacoo ou esbulho em larga es
cala; 

f) para a exploracoo de riquezas do subsolo de rele
vante interesse para a seguranca e o desenvolvimento na
cional. 

§ 29 A intervencoo executar-se-á nas condicoes esti
puladas no decreto e sempre por meios suasórios, dela po
dendo resultar, segundo a gravidade do fato, urna ou algu
mas das medidas seguintes: 

a) contencoo de hostilidades, evitando-se o emprego 
de Jorca contra os indios; 

b) des/ocamento temporário de grupos tribais de 
urna para outra área; 

, c) remocao de grupos tribais de urna para outra 
a rea. 

§ 39 Somente caberá a remocdo de grupo tribal 
quando de todo impossível ou desaconse/háve/ a sua perma
nencia na área sob intervencdo, destinando-se a comunida
de indígena removida área equivalente a anterior, inclusive 
quanto as condicoes ecológicas. 

§ 49 A comunidade indígena removida será inteira
mente ressarcida dos prejuízos decorrentes da remocdo. 

59 O ato de intervencoo terá a assistencia direta do 
órgdo federal que exercita a tutela do índio. 

, ~er~fica-se que somente em caráter excepcional a Uniao poderá intervir em 
a rea 1nd1gena e so mente o fará se nao f or encontrada urna solucao alternativa 
para resolver o problema causador da intervencao, ocorrendo somente através 
de Decreto do Poder Executivo e desde que respaldada num dos motivos enu-
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merados no caput do artigo. Vale dizer, somente haverá intervencao em área 
indígena para pór fim a luta entre os grupos tribais, para combater graves sur
tos epidemicos capazes de ameacar a sobrevivencia do grupo tribal, para permi
tir a realizac;ao de obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional; 
reprimir a turbac;ao ou esbulho que esteja ocorrendo em larga escala e para ex
plorac;ao de riquezas do subsolo que tenham relevante interesse para a segu
ranca e para o desenvolvimento nacionais. 

Os motivos legais, pois, que determinam a intervencao da U niao numa 
área indígena, elencados na Lei n9 6.001 /73, hao que estar sobejamente de
monstrados para que a U niao ven ha a utilizar semelhante expediente contra 
urna determinada comunidade indígena. 

Dentre os motivos determinantes de urna intervencao numa área indígena, 
aponta-se o da letra c, ou seja, por imposicao da seguranca nacional. Embora o 
conceito de seguranca nacional, hoje, no Brasil, ainda nao esteja definido com 
precisao jurídica, é ele tomado ainda em acepcao muito elástica, todavía, com 
certo comedimento, o que nos faz acreditar que nao será sob sua invocacao que 
a U niao decretará urna intervencao em determinada área indígena. Quando, 
porém, é que a seguranca nacional imporia semelhante atitude de parte da 
U niao? Acreditamos que nos casos de perigo iminente de violacao da soberanía 
e do território nacional por f orca estrangeira, desde que tais forcas procurassem 
concretizar o intento com utilizacao de área indígena de fronteira aonde o poli
ciamento deixa muito a desejar. 

O decreto de intervencao deverá estipular as condicoes de execucao da me
dida extrema a fim de que fique bem claro seus objetivos e possa ela ser posta 
em prática de modo suasório, sem f azer com que resulte danos maiores a comu
nidade indígena. Dependendo da gravidade dos fatos que determinaram a inter
venc;ao da U niao Federal, urna ou algumas medidas apontadas no § 29 deste art. 
20 poderá ser adotada. 

De qualquer modo, e sempre que se divisar hostilidades ao grupo tribal, 
deverá a U ni a o imediatamente f azer cessar essas hostilidades e, a cima de tu do, 
diligenciar para que seja evitado o emprego de forca contra os índios. 

Duas outras conseqüencias, decorrentes da gravidade dos fatos, que pode
rao ser adotados no caso de intervencao de urna área indígena, sao: primeiro, o 
deslocamento temporário do grupo ou grupos tribais para urna outra área, a 
fim de evitar, somente por esse meio, que venham os indios a sofrerem qualquer 
violencia física; segundo, a remocao dos grupos tribais, como última alternativa 
a evitar violencias. No caso da remocao, como medida extrema, tanto a Uniao 
quanto a FUNAI tedio que analisar demorada e criteriosamente os fatos e suas 
conseq üencias, para que nao se adote tal medida apressadamente, violentando 
a cultura indígena e forcando, em nome de urna defesa iminente, os índios a te
rem que morar em local de condicoes diversas daquele do seu habitat. No caso, 
atualmente, da implanta<;ao do Pólo Carajás, em f ace do tipo de atividade ex-
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trativa que em determinadas áreas de garimpagem se fará, será de todo conve
niente a rernocao de certos grupos indígenas para outras áreas, a fim de nao so
mente lhes assegurar condicoes de sobrevivencia, como evitar que seus 
memb~os se prostituam no convívio diário com o homem branca que se destina 
ao ganmpo. 

Havendo remocao, a comunidade indígena deverá ser integral e inteira
mente ressarcida dos prejuízos que essa remocao possa lhe causar ou lhe cause 
de fa to. Diz a lei que o ressarcimento será quanto aos prejuízos decorrentes. Aí 
a FUNAI terá que levanta~ nao somente os prejuízos materiais, como, e sobre
tudo, aqueles de ordem moral e religiosa do grupo removido e que tem, na vida 
tribal, tanta ou maior importancia do que qualquer fato material que venha a 
ser perdido, tais como rocas, casas, planta<;oes, etc. 

Pa ra que a U niao possa tornar efetiva a intervencao, somente mediante a 
assistencia di reta da Fundacao Nacional do Indio será isso possível, em que 
pese seja a Uniao e nao a FUNAI a titular._do regime tutelar indígena. 

. Ao ada tar a previsao legal da intervencao em área indígena, o Estatuto do 
Indio adotou o princípio da excepcionalidade, deixando elencadas as causas ca
pazes de motivar a intervencao. 

N~ Exposicao de Moti."os encaminhada pelo Poder Executivo ao Congres
so N acronal com o anteproJeto de leido que hojeé o Estatuto do Indio, essa in
tervencao estava assim justificada: 

Faculta o projeto, em caráter ·excepcional e com todas as caute
l~s,_a intervencao ou desocupacao pela Uniao de áreas ocupadas pelos 
srlv1colas, para atender a interesses nacionais e dos próprios indígenas. 

Essa intervencao, cercada sempre de reservas e garantías, com 
objetivos específicos, justifica-se pela posi<;ao da U niao, como titular 
do domínio direto e eminente, de que resultam os poderes de polícia e · 
de jurisdicao. Deve, contudo, realizar-se por meios suasórios, respei
tando a tranqüilidade, o direito a vida e ªº uso dos bens pelos indíge
nas. 

.Enquanto tutelado, o grupo indígena é usufrutuário da terra que ocupa e, 
por 1sso mesmo, poderá, em ocorrendo quaisquer das hipóteses elencadas nos 
incisos do parágrafo primeiro do art. 20, ser desalojado, mediante indenizacao 
pelos prejuízos decorrentes da remocao, isto para que a Uniao possa exercitar 
seu domínio pleno sobre a área e realizar o trabalho a que se destina a inter
vencao. 

·-Con~ém registrar que o ato de interven<;ao em área indígena é privativo da 
Un1ao e nao se confunde comos atos de interdi<;ao para efeito de atracao, que é 
outra figura completamente diversa e com objetivos diferentes da ora comenta
da. 
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Art. 21 . As terras espontánea e definitivamente abando
nadas por comunidade indígena ou grupo tribal reverteriio, 
por proposta do órgiio f ederal de assistencia ao índio e me
diante ato declaratório do Poder Executivo, a posse e ao 
domínio pleno da Uniiio. 

As terras ocupadas permanentemente por grupo indígena, segundo precei
to consti tucional, sao de domínio pleno da Uniao, logo, a evidencia, urna vez 
abandonadas espontanea e definitivamente pelo grupo que a ocupava, reverte
rao a posse e ao domínio do senhorio direto. Evidentemente que a regra contida 
neste artigo nao seria rigorosamente necessária, pois se sao de domínio da 
U niao as terras ocupadas por indígenas terao que, urna vez abandonadas, retor
nar ªº don1ínio pleno do senhor direto, já que nao foram alienadas. 

O índio, enquanto ocupante permanente dessas terras, nao é o senhor de
las, mas seu legítimo e legal usufrutuário. Se, no entanto, a comunidade indíge
na vem a ser emancipada, as terras objeto de sua ocupacao terao que ser desti
nadas aos membros da comunidade indígena. Nao estao sendo abandonadas, 
pelo só fato de emancipacao. O grupo é que está se despindo do manto da pro
tecao legal tutelar para se integrar definitivamente a comunhao nacional. Co
mo, porém, nao lhe será possível integrar-se sem meios capazes de lhe assegurar 
subsistencia frente a sociedade nacional, aterra que lhe serviu de ocupacao por 
tantos anos, evidentemente , terá que ser partilhada entre todos os membros da 
comunidade, despindo-se a Uniao do domínio pleno que sobre ela mantinha, 
para investir o índio no poder pleno de senhor e possuidor daquele trato. 

No caso de abandono, ternos que seria plenamente dispensável que o órgao 
federal de assistencia ao índio tivesse que propor a reversao. Ao nosso entender, 
e frente ao ordenamento jurídico nacional, esta dar-se-ia automaticamente, tao 
logo ficasse comprovado o abandono, nao havendo, assim, nenhuma necessida
de de o legislador ordinário haver vinculado a reversao a proposta que o órgao 
federal terá que fazer ao ato declaratório que terá que ser baixado pelo chefe do 
Poder Executivo. Urna burocratizacao desnecessária e absurda que, segundo a 
nossa ótica, fere frontalmente o disposto no art. 49, n9 IV, da Constituicao Fe
deral. 

CAPITULO 11 

Das Terras Ocupadas 

Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanen
te das terras que habitam e o direito ao usuf ruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as utilidades naque/as ter
ras ex istentes. 
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Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos 
termos des te artigo, sao bens inalienáveis da Uniao ( arts. 
4P, IV, e 198, da ConstituifllO Federal). 

Determina o artigo a exclusividade dos indígenas na exploracao das rique
zas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras que habitam nao se in
cluindo aí, evidentemente, a exploracao do subsolo, que ainda permanece como 
monopólio exclusivo da Uniao. 

Outro princípio consagrado pelo artigo é o da posse permanente do índio 
ou silvícola das terras em que habite. A posse a que alude o artigo, evidente, 
nao é a posse consagrada pelo Direito Civil, mas a posse indígena como tal con
sagrada e caracterizada pelos usos, costumes e tradico~s da comunidade indíge
na. O tema será melhor abordado quando dos comentários ao artigo 25. 

O que ressalta <leste artigo é o caráter de exclusividade que a lei atribui a 
posse e ao usufruto indígena sobre aterra ocupada, declarando, por outro lado, 
a inalienabilidade do imóvel ocupado, por ser bem patrimonial da Uniao tal 
como preconizado pelo art. 49, IV, da Constituicao Federal, coma redacao que 
lhe deu a Emenda Constitucional n9 1, de 17 de outubro de 1969. 

Contra essa posse do silvícola, desde que revestida da característica que lhe 
deve ser inerente, ou seja, da permanencia, permanencia essa que deverá estar 
sobejamente provada no tempo e no espaco através dos marcos naturais deixa.; 
dos pelas caminhadas centenárias e indemarcáveis dos mais antigos membros 
do grupo indígena - vale repetir -, contra essa posse nao vale qualquer títu
lo de propriedade que ten ha sido emitido em favor de terceiros nao índios pelos 
Estados-membros como forma de transferencia de domínio. 

Enquanto habitadas pelo grupo indígena, o caráter de inalienabilidade 
dessas terras permanecerá, porquanto somente com o abandono voluntário e 
definitivo delas por parte do grupo tribal é que dar-se-á a reversao do domínio 
pleno a Uniao, podendo, entao, delas dispor, como bens patrimoniais que sao, 
segundo a legisla~ao ordinária que disciplina a alienacao dos bens púbticos pa
trimoniais do domínio federal. 

O fato de determinada área ser de ocupacao indígena e nao se encontrar 
ainda demarcada, nao quer dizer que nao seja essa terra, terra de domínio da 
U niao. Pelo contrário, o caráter de _terra indígena é que lhe transmite a inaliena
bilidade e, conseqüentemente, pouco importa esteja ela demarcada ou nao. A 
U niao, a través do órgao federal de assistencia ao índio, cabe assegurar a posse 
permanente do índio sobre dita terra. 

64 

Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocu
pa~iio efetiva da terra que, de acordo comos usos, costu
mes e tradifoes tribais, detém e onde habita ou exerce ati
vidade indispensável a sua subsisténcia ou economicamente 
útil . . 

A posse indígena, pois, traz urna conotacao diferente, em seu conceito, da 
conotaGaO emprestada a poss~ civilista e a posse agrarista. A posse tal como 
concebida pelos civilistas, é a exteriorizacao do domínio, decorrente do exercí
cio, pleno ou nao, de alguns dos poderes inerentes ªº proprietário (art. 485, 
C.C). J á para o Direito Agrário, a posse se configura pelo exercício e juncao de 
tres elementos básicos: morada permanente do possuidor no imóvel posseado; 
cultura efetiva implantada e mantida pelo próprio posseiro e sua família, com 
capacidade de proporcionar-lhe o progresso sócio-económico seu e de seus fa
miliares; e, como último elemento básico, mais de ano e dia de ocupacao efeti
va. 

A pos se indígena, diferentemente des tas últimas, é caracterizada pela ocu
PªGª º efetiva da terra por parte do elemento . silvícola ou indígena, ocupacao 
que haverá de se comportar de acordo com os usos, costumes e tradicoes tri
bais, vale dizer, nao é apenas indígena aterra aonde se encontrar edificada a ca
sa, a maloca ou a taba indígena, como nao é apenas indígena a terra aonde se 
encontra a roca do índio. Nao. A posse indígena é mais ampla, e terá que obe
decer aos usos, costumes e tradicoes tribais, vale dizer, o órgao federal de assis
tencia ao índio, para-poder afirmar a posse indígena sobre determinado trato de 
terra, primeiro que tudo, terá que mandar proceder ao levantamento desses 
usos, costumes e tradi~oes tribais a fim de coletar elementos fáticos capazes de 
mostrar essa posse indígena no solo, e será de posse indígena toda a área que 
sirva ao índio ou ao grupo indígena para caca, para pesca, para coleta de frutos 
naturais, como aquela utilizada com rocas, rocados, cemitérios, habita~ao, rea
lizacao de cultos tribais, etc., hábitos que sao índios e que, como tais, terao que 
ser conservados para preservacao da subsistencia do próprio grupo tribal. 

A posse indígena, pois, em síntese, se exerce sobre toda a área necessária a 
realizacao nao somente das atividades economicamente úteis ao grupo tribal, 
como sobre aqueta que lhe é propícia a realizacao dos seus cultos religiosos. 

Se acaso existir posseiro nao índio sobre terra de ocupacao indígena, esse 
posseiro está como direito de remo~ao assegurado para outra área de domínio 
da U niao, tal con10 assegura, hoje, o art. 39 da Leí n9 6.969, de 10 de dezembro 
de 1981 , cumprindo ao Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agrária 
- INCRA, após indicacao da Fundacao Nacional do Indio - FUNAI, pro
mover o assentamento desse posseiro. 

Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas 
compreende o direito a posse, uso e percepcao das riquezas 
naturais e de todas as utilidades ex istentes nas terras ocu
padas, bem assim ao produto da exploracao económica de 
tais riquezas naturais e utilidades. 

§ /P lncluem-se no usufruto, que se estende aos aces
sórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das águas 
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dos trechos das vías fluviais compreendidos nas terras ocu
padas. 

§ 29 É garantido ao índio o exclusivo exercício da caca e 
pesca nas áreas por ele ocupadas, devendo ser executadas 
por forma suasória as medidas de polícia que em re/aedo a 
ele eventualmente tiverem de ser aplicadas. 

Assegura a lei ao indígena ou silvícola o usufruto da terra ocupada, com
preendendo esse usufruto, tal como o define a própria leí, além da posse da ter
ra em si, ainda o uso e a percepc;ao das riquezas naturais e de todas as utilidades 
existentes nas terras ocupadas pelo grupo, bem assim ao produto da exploracao 
económica de tais riquezas e utilidades. 

Nao está aí incluído o produto do subsolo, como dito antes, vale dizer, 
tudo quanto houver de riqueza no subsolo, seja representado por petróleo ou 
por minerais outros, nao integra o usufruto indígena por urna razao natural e 
decorrente da própria natureza jurídica dos bens encontrados no subsolo que 
sao distintos da propriedade do solo, embora, neste caso, a U niao seja a titular 
do domínio pleno e eminente da terra de ocupacao indígena. Mesmo assim, face 
a previsao legal, a propriedade do subsolo nao f oi dada em usufruto ao índio 
nem ao silvícola, permanecendo no exclusivo domínio da Uniao, que poderá, 
ad libitum , observadas as cautelas necessárias e legais, outorgar a concessao de 
uso e de exploracao desses bens a quem bem lhe aprouver. 

No usufruto indígena es tao incluídos, apenas, os acessórios e seus acresci
dos, bem como o uso dos mananciais e das águas nos trechos das vías fluviais 
que atravessem a terra indígena, do mesmo modo que a caca e a pesca no inte
rior dessa terra deverao ser exercitadas exclusivamente pelos indígenas ou silví
colas, cumprindo ao órgao federal de assistencia ao índio, sempre que tiver ne
cessidade, por meios suasórios, executar as medidas de polícia convenientes. 

Como ao nao índio é defeso estar em terras de ocupacao indígena, salvo se 
previamente autorizado pelo órgao federal de assistencia ao índio, resta eviden
te que as vías fluviais que atravessarem área de ocupacao indígena terao que ser 
rigorosamente fiscalizadas pelo órgao competente a fim de evitar que o uso nor
mal dessa via por quem nao seja índio possa trazer, nao somente prejuízos de 
ordem sanitária, como sobretudo moral ao elemento indígena, degenerando o 
esforc;o de integracao do silvícola. 
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Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos 
tribais a posse permanente das terras por eles habitadas, 
nos tennos do art. 198, da Constituicdo Federal, indepen
derá de sua demarcacao, e será assegurado pelo órgdo fe
deral de assistencia aos silvícolas, atendendo a situacdo 
atual e ao consenso histórico sobre a antigüidade da ocu
pacdo, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissdo 

ou erro do referido órgdo, tomar qualquer dos Poderes da 
República. 

A ocupaGao indígena sobre determinado trecho de terra é um fato plena
mente constatável, nao precisando, para tanto, seja tal constatac;ao feita pelo 
G overno ou por um órgao seu. Qualquer do povo poderá faze-lo, posto ser a 
presenGa indígena em determinada área um fato impossível de ser negado ou ca
paz de ser encoberto a ponto de alguém o negar. 

A lei manda que o reconhecimento ao direito que tem o índio ou silvícola 
de permanecer na terra que ocupa e habita seja assegurado pelo órgao federal 
de assistencia ao índio, entretanto, nao diz a forma pela qual esse órgao promo
verá tal empreitada para manter o índio na terra. Diz, apenas, que o reconheci
men to a esse direito será, independentemente de demarcacao da terra, assegura
do pelo órgao federal. 

É fato indiscutível, hoje em dia, em tbdo o País, que o direito do índio a 
terra que ele ocupa independe de estar essa terra medida e demarcada. O índio, 
para quem tenha tido algum contato com ele, sabe mais do que qualquer civili
zado qual a extensao da área de terra necessária ao exercício de suas atividades 
tribais e de sobrevivencia. 

O difícil, na redacao dada ao artigo, é encontrar a definicao exata e precisa 
do que seja ou venha a ser situacdo atual e consenso histórico a que alude a lei. 
Situac;ao atual. Atual de quem, do índio, da comunidade indígena, da ocupacao 
indígena ou da terra indígena? É difícil saber-se o que quis o legislador com o 
emprego do termo situacdo atual. Queremos, particularmente, acreditar que 
seja a situacao atual do índio em relac;ao ao universo que o cerca, ou seja, sua si
tuac;ao atual em confronto como seu maior ou menor grau de adaptacao a vida 
nacional. Quanto mais aculturado fór o índio, ma.is aberto o trabalho do órgao 
assistencial, pois este tipo de índio estará mais propenso a entender as dificulda
des com que con ta a U niao para lhe man ter a posse sobre determinado pedaco 
de chao, do que o índio ainda em vias de integracao ou totalmente isolado, que 
pouco ou quase nada entenderá. 

Quanto ao emprego do termo consenso histórico, nao há dificuldade algu
ma para interpretacao da mens legis , posto que a própria leí, de maneira clara, 
diz ser em relacao a antigüidade da ocupacao. Vale dizer, a ansianidade da pos
se indígena. 

Resumindo o reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais a pos-' . 
se permanente das terras por eles habitadas, tal como preceituado na Const1-
tuiQao Federal, independentemente da demarcacao topográfica das mesmas, se
rá assegurado pelo órgao federal de assistencia ao índio, consoante seu poder de 
polícia objeto da delegac;ao contida na Lei n9 5.371, de 5 de dezembro de 1967, 
bastando, para tanto, a edicao de urna portaría, ato de legalidade no c~m~o do 
direito administrativo, proclamando a ocupac;ao permanente do grupo 1nd1gena 
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sobre determinada área, com publicizacao desse ato pelo Diário Oficial da 
Vniiio , já que 9 órgao de assistencia ao índio nao será possível fazer tal procla
macao pela via decretal. 

Essa portaría proclamadora da ocupacao permanente do índio ou do silví
cola sobre determinado trecho de terra é ato interna corporis do órgao assisten
cial, entretanto de efeito externa corporis, visto ter como destinatário o conheci
mento público e encontrar respaldo no corpo deste artigo 25, já que inexiste ou
tros meios pelos quais a FUNAI possa assegurar e reconhecer o direito indíge-
na sobre a área posseada. . 

Por out ro lado, nao é sornen te a U niao que tem responsabilidade no cam
po em comento. Qualquer dos Poderes da República, seja no ambito federal, es
tadual ou municipal, poderá, na omissao ou erro do órgao federal de assistencia 
ao índio, acorrer em seu socorro e defesa da sua posse. É o que diz o texto legal. 

A FUNAI, entretanto, para poder reconhecer o direito do índio aterra que 
ocupa e habita, mediante a edicao de portaría descritiva do perímetro ocupado, 
terá, antes de tudo, que mandar averiguar a realidade dessa ocupacao indígena 
e sua extensao no solo, tal como previsto pelo próprio Estatuto do Indio e seu 
decreto regulamentador - Decreto n<.> 88.118/ 83 -, elaborando laudo antro
pológico que contenha todos os elementos fáticos e históricos sobre a ocupacao 
a reconhecer. Dispondo de tais elementos, estará a FUNAI apta a enfrentar a 
defesa, judicial ou extrajudicialmente, da posse indígena sobre determinada 
área de terra, na Amazonia Legal ou fora dela, desincumbindo-se, assim, do 
n1unus que a leí lhe atribui. 
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CAPITULO 111 
Das Áreas Reservadas 

Art. 26. A Uniiio poderá estabelecer, em qualquer parte 
do território nacional, áreas destinadas a posse e ocupa~ao 
pelos índios, onde possam viver e obter meios de subsisten
cia, com direito ao usufruto e utiliza~ao das riquezas natu
rais dos bens ne/as existentes, respeitadas as restrifoes /e
ga1s. 

Parágrafo único. As áreas reservadas na forma des te ar
tigo nao se confundem comas de posse imemoria/ das tri
bos indígenas, podendo organizar-se sob uma das seguintes 
modalidades: 

a) reserva indígena; 
b) parque indígena; 
e) colonia agrícola indígena; 
d) território federal indígena. 

A filosofía do artigo é consagradora do direito de propriedade, pois, a con-
1 rario senso estaría a lei ordinária ferindo frontalmente a Constituicao da Re
pública. 

A Uniao, aquí entendida como sendo o Poder Executivo Federal, poderá 
estabelecaer, em qualquer parte do território nacional, áreas destinadas a posse 
e ocupac;ao pelos índios, desde que sentida a necessidade de lhes proporcionar 
local capaz de lhes assegurar a continuidade da vida e obtencao de meios de 
subsistencia, caso esses meios hajam se exaurido ou desaparecido no local onde 
an tes estavam. Vale dizer, a Uniao poderá desapropriar, para uso de índios, 
qualquer propriedade privada existente no território nacional, independente
mente de estar sendo ou nao economicamente aproveitada, desde que tal pro
priedade sirva suficientemente para assegurar a continuidade da vida dos índios 
e Jhes proporcione a obtenc;ao de meios de subsistencia. 

U ma vez estabelecida urna área para posse e ocupacao por índios, a estes 
cabe o usufruto permanente e utilizacao das riquezas naturais dos bens existen
tes nessa área, atendidas as restricoes legais, aqui compreendidas, por exemplo, 
as restric;oes do Código Florestal, Código de Caca e Pesca, Código de Mine
rac;ao, etc. 

Como em tais áreas jamais se constatou a presenc;a de índios, evidentemen
te que nao poderao elas se confundir com aquelas de posse permanente de gru
po indígena, ou seja, as de posse imemorial de índios e que sao, por isso mesmo, 
bens inalienáveis da Uniao. As áreas reservadas na forma deste artigo, pois, po
derao ser, tal como previsto pelo parágrafo único do artigo em comento, orga
nizadas sob urna das seguintes modalidades: reserva indígena, parque indígena, 
colonia agrícola indígena ou território federal indígena. 

Na seqüencia, passaremos a comentar sobre tais modalidades, atendida, 
evidentemente, a orientaGao do Estatuto do Indio. 

Art. 27. Reserva Indígena é uma área destinada a servir 
de habitat a grupo indígena com os meios suficientes a 
sua subsistencia. 

A reserva indígena, pois, obrigatoriamente, nao será estabelecida sobre ter
ra de ocupac;ao imemorial indígena. Via de regra, é ela criada pelo Poder Execu
tivo sobre qualquer parte do território nacional, incidindo, normalmente, sobre 
a terra de domínio particular, com indenizac;ao ao seu ex-proprietário. O requi
sito primordial para o estabelecimento de urna reserva indígena é que sobre a 
área eleita haja, comprovadamente, meios suficientes que assegurem a sobrevi
vencia e a subsistencia do grupo indígena que a ocupará. 

O instrumento legal adequado ao estabelecimento de urna reserva indígena 
é o decreto, posto já haver na lei a competente autorizacao legislativa para que 
o Poder Executivo assim proceda, do contrário somente a leí poderia estabele
cer tal inovac;ao. 
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Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na 
posse de índios, cujo grau de integrafiio permita assisten
cia económica, educacional e sanitária dos órgiios da 
Unioo, em que se preservem as reservas de flora e fauna e 
as belezos naturais da regiao. 

§ 19 Na administra~ao dos parques sera.o respeitados a 
liberdade, usos, costumes e tradifoes dos índios. 

§ 29 As medidas de policía, necessárias a ordem interna 
e a preservaciio das riquezas existentes na área do parque, 
deveriio ser tomadas por meios suasórios e de acordo como 
interesse dos indios que ne/a habitam. 

§ 3!' O loteamento das terras dos parques indígenas obe
decerá ao regime de propriedade, usos e costumes tribais, 
bem co1no as normas administrativas nacionais, que deve
roo ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas. 

Diferentemente da reserva indígena, que poderá ser estabelecida em qual
quer parte do território nacional, o parque indígena somente poderá ser criado 
sobre terra na posse de índios, com o requisito inarredável de tais índios pos
suírem grau de integracao tal que permita urna assistencia económica, educa
cional e sanitária, pelos órgaos da Uniao, eficaz e apta a dar prosseguimento ao 
trabalho de integracao do nativo a comunhao nacional, tal como preconizado 
pelo artigo primeiro do Estatuto do Indio. 

O segundo requisito essencial a criacao de um parque indígena é que venha 
ele contribuir decisivamente para a preservacao de reservas de flora e fauna e 
das belezas naturais existentes na área do parque. Assim, tres sao os requisitos 
essenciais para a criacao de um parque indígena: 

a) que as terras estejam na posse de índios, conseqüentemente, 
sejam terras de domínio público; 

b) que os índios aí localizados possuam elevado estágio de 
adaptacao capaz de permitir o bom desempenho, por parte da Uniao, 
da assistencia económica, educacional e sanitária; e, 

e) que ha ja flora, fauna e belezas naturais capazes de justificar 
urna atuacao permanente da U niao em prol de sua preservacao. 

Os parágrafos que integram o artigo cuidam, respectivamente, da adminis
tracao do parque, da aplicacao das medidas de polícia e do loteamento das ter
ras existentes. Vale dizer, para que haja urna administracao perfeita, exige a lei 
sejam respeitados a liberdade, os usos, costumes e tradicoes tribais, para que os 
índios nao venham a sentir diferen~as capazes de desagregar os grupos, criando 
inimizades antes inexistentes ou favorecendo a dispersao de determinados gru
pos, desservindo, assim, ao trabalho congregador da U niao, na perseguicao aos 
objetivos básicos do Estatuto do Indio (art. l 9). 
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Em segundo plano, exige a lei que as medidas de polícia a serem aplicadas 
no interior do Parque, visando a manutencao da ordem interna e a preservacao 
das riquezas ali existentes, deverao atender aos princípios da boa razao, para 
que sejam aplicadas suasoriamente e de acordo comos interesses dos índios que 
nele habitan1. O órgao federal de assistencia ao índio, pois, terá que auscultar as 
liderancas tribais, sempre que tenha em mira a aplicacao de qualquer medida de 
polícia no interior do Parque. . 

Quanto ao loteamento das terras do Parque, para uso dos vários grupos 
nele alojados, manda a leí que seja obedecido o regime de propriedade, usos e 
costumes dos índios, posto variar tais regimens de tribo para tribo. Assim, para 
que nao haja conflito entre os índios e os representantes do órgao federal de 
assistencia ao índio, manda a lei que se obedeca aquele regime, aos usos e costu
mes tribais. Certamente que a divisao das terras se fará sem qualquer problema, 
urna vez, como manda a lei, ouvidos os chefes tribais e obedecida a tradicao 
indígena nesse particular, sabido que o índio é um ser puro, desprovido de ga
nancia quanto aos bens materiais, somente lutando em prol daquilo que consi
dera sagrado, e sagrada é a terra para ele, porquanto dela é retirado o sustento 
da tribo e nela repousam seus antepassados mais queridos. 

Nao ha vendo acordo entre os vários grupos tribais, por se conflitarem os 
usos e costumes de cada um, será aplicada a leida Nacao, tal como contido nas 
normas administrativas que regem a matéria, com rígida obediencia aoque dis
puser o Código Civil. Nao havendo, ainda assim, qualquer acordo, poderá a 
U niao valer-se do permissivo legal contido no art. 20 do Estatuto do Indio, com 
decretaQao da intervencao para pór termo a tuta entre os grupos tribais desavin
dos, efetuando-se, sob tal regime, o loteamento das terras e, se necessário, a re
mocao do grupo que nao o tenha aceitado. 

Art. 29. Colonia agrícola indígena é a área destinada a 
explora~ao agropecuária, administrada pelo órgdo de as
sistencia ao indio, onde convivam tribos aculturadas e 
membros da comunidade nacional. 

Segundo se infere, quis o legislador de 1973 criar um ente híbrido - índios 
e nao índios convivendo harmonicamente numa colonia agrícola chamada de 
indígena. 

Se se conseguir implantar tal colonia, acreditamos seja tal entidade fadada 
ao fracasso, pois fundamental para o progresso de qualquer colonia agr~cola é, 
sem dúvida, a dominialidade da terra em favor dos colonos que a habita~, o 
que nao podemos aceitar aconteca com a tal colónia agrícola indígena aqu1 re
ferida. 

Como conseguirá a FUNAI, órgao federal de assistencia aos índios, esta
belecer na forma recomendada pelo artigo, urna colónia agrícola indígena em 
qualqu~r parte do território nacional? Dificilmente se obterá urna resposta con-
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vincente, posto a experiencia haver demonstraao ser impossível a convivencia 
harmónica de un1 grupo tribal com elementos da sociedade nacional. Remanes
centes indígenas há, por exemplo, no Estado da Bahia, no lugar denominado de 
Brejo do Burgo, no hoje Município de Nova Glória, que vivem em perman~nte 
desavenca com elen1entos nao índios,.exatamente pela convivencia num mesmo 
local , ou seja, numa mesma regiao que, se bem administrada, poderia merecer o 
nome de urna colonia agrícola, já que guarda todas as características físicas ine
rentes a esse ente. 

Por outro lado, o destino de toda colonia agrícola é a emancipacao, com fi
nal distribuicao de lotes aos seus integrantes. A admitir a hipótese de dar certo 
o . estabelecimento de urna colonia agrícola indígena, indagamos como iria a 
Uniao destinar os lotes a seus integrantes índios e nao índios?, considerando 
que, para estabelecimento do órgao, necessitaria a Uniao, preliminarmente, de 
dispor do domínio pleno da área de terra em que se assentaria o empreendimen
to e, segundo, a ser a U ni_ao sen hora plena do domínio de tais terras e existindo 
índios sobre elas, a estes caberia o usufruto exclusivo das riquezas existentes 
nessa área, o que, de imediato, i1npediria, fa talmente, o loteamento de tal terra 
para destinacao a quem nao fosse índio ou remanescente indígena. 

Vejo, assim, como letra morta o contido neste artigo. A colonia agrícola indí
gena, certamente, poderá existir, mas, a meu ver, em moldes diversos dos pre
vistos neste art. 29, ou seja, com elementos indígena unicamente e semos civili
zados participando do empreendimento. 

Art. 30. Território federal indígena é a unidade adminis
trativa subordinada a Uniiio , instituída em regiiio na qua/ 
pelo menos um terco da populaciio se ja formado por índios. 

O território federal indígena pressupoe a existencia de índios integrados 
numa extensa regiao do território nacional, posto admitir a lei que o território 
federal indígena é urna unidade administrativa com subordinacao direta a 
U niao, tal como o sao, hoje, os Territórios Federais de Roraima, do Amapá e 
de Fernando de Noronha. 

U.ma vez estabelecido o território federal indígena, sua administracao, 
obrigatoriamente, teria que ser constituída de elementos indígenas, ou seja, do 
Governador aos Secretários do Território, todos ter~am que ter descendencia 
indígena. 

Para criacao de um território federal indígena é necessário, tao-somente, 
que em determinada regiao do País haja, pelo menos, um terco de índios entre 
seus habita ntes. Tal requisito, mínimo evidentemente, por si só nao bastaría 
pa ra instituicao de um ente por sisó complexo. A lei deveria, a exemplo do que 
é f eito para criacao de m unicípios e de Estados, ter exigido outros requisitos a 
fim de nao fadar o território indígena ªº fracasso e a miséria total. o índio, 
fa talmente, aman ha, terá que se autogovernar, do mesmo modo que, fatalmen-
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te, amanha, terá que se integrar definitivamente a comunhao nacional, entre
tanto, para que isso aconteca e o índio nao venha a sofrer consequencias desas
trosas, é necessário que ele vá passando por estágios práticos, e o território fe
deral indígena, urna vez estabelecido, seria urna excelente oportunidade para le
var os índios hoje aculturados e muitos já emancipados legalmente a se exercita
rem para a vida normal da sociedade envolvente. 

A única praticidade, pois, que diviso neste artigo é, assim, esta de abrir aos 
índios já aculturados e aos já integrados urna oportunidade de estagiarem para 
a vida prática f ora das tribos e longe da selva. O território federal indígena, 
pois, é urna necessidade e deveria desde há muito ter sido proporcionado pela 
Uniao a grande populac;ao indígena nacional e regiao com os requisitos legais 
existe no País, basta coragem e boa vontade dos que administram os bens 
indígenas e regem a tutela indígena entre nós. 

A rt . 3 J. As disposicoes deste Capítulo seriio aplicadas, 
no que couber, as áreas em que a posse decorra da 
aplicaciio do artigo 198, da Constituiciio Federal. 

O legislador foi meridianamente claro na reda~ao deste artigo, evitando 
problemas futuros na interpretac;ao das normas constantes do Estatuto do 
Indio. Quis ele deixar claro que, por e~emplo, embora a reserva indígena, 
normalmente, recaía sobre terras do domínio privado, nao quer isto dizer que 
nao possa ela ser estabelecida sobre terra de ocupacao indígena. Se há 
determinada á rea que pelas suas dimensoes melhor seria que fosse ela 
considerada como urna reserva indígena do que como urna simples área 
indígena, nada impede a U niao, a través do órgao próprio, estabelecer sobre 

essa área urna reserva indígena. 

Do mesmo modo, a colonia agrícola indígena poderá ser estabelecida 
sobre área aonde haja ocupac;ao permanente de grupo tribal sob a prote~ao do 

art. 198, da Constituicao Federal. 

O parque indígena, diferentemente da reserva e da colonia agrícola 
indígenas, já é um ente destinado a existir tao-somente sobre terras ~m ,que a 
posse indígena esteja presente. Vale dizer, a terra do parque ind1gena, 
independentemente de sua criac;ao já eram bens inalienáveis da Uniao. 

O fato de ser criada urna reserva indígena sobre terras que já se 
encontravam sob a protecao do artigo 198 da Constituicao Feder~l. nao implica 
na alteracao do caráter jurídico dessas terras. Pelo contrario, somente 
reformada estará a protec;ao legal que o ordenamento jurídico nacional vota as 
terras de ocupac;ao permanente do índio entre nós. 
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CAPITULO IV 

Das Terras de Domínio Indígena 

Art. 32. Silo de propriedade plena do índio ou da 
con1unidade indígena, conforme o caso, as terras havidas 
por qualquer das formas de aquisiciio do domínio, nos 
termos da legislaciio civil. 

O índio, bem como a comunidade indígena, poderá ser senhor pleno do 
dom~~io da terra que haja adquirido por qualquer das formas de aquisicao 
admitidas pelo Direito Civil pátrio, é a previsao legal. Essa terra, assim 
adquirida, nao se incluí, evidentemente, entte aquetas arroladas embora de . ' 
n:_anetra errónea, pelo art. 17 do Estatuto do Indio, como, do mesmo modo, 
nao se confundem com as a que alude o artigo 49, n9 IV, da Constituicao 
Federal. Sao terras de domínio privado do índio ou da comunidade indígena e 
que, enquanto tutelados, serao administradas mediante assistencia da 
Fundac;ao Nacional do Indio, delegada da Uniao para o exercício do munus tu
telar. 

Art. 33. O índio, integrado ou niio, que ocupe como 
próprio, por dez anos consecutivos, trecho de terra inferior 
a cinqüenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo niio se aplica as 
terras do domínio da Uniiio, ocupadas por grupos tribais, 
as áreas reservadas de que trata esta Lei, nem as terras de 
propriedades coletiva de grupo tribal. 

. o índio, integrado ou nao, vale dizer, aqueles em vias de integracao e os 
integrados que ocupem com animo de dono, por dez anos consecutivos trecho 
de terra inferior a cinqüenta hectares, fará jus a aquisicao do domíni~ pleno 
d~sse tr~to de terra. Está aqui o autentico usucapiao indígena. Basta que o índio 
viva soz1nho com sua !amília, longe de qualquer tribo ou maloca indígena, num 
trecho de terra que~ nao ultrapasse a cinqüenta hectares, e implemente 0 lapso 
dece~a.l de ocupac;ao, para que nasca em seu favor o direito a aquisicao do 
dom1n10 pleno sobre tal trecho de terra. Vale dizer, se o elemento é índio, possui 
dez anos consecutivos de posse e a área é inferior a cinqüenta hectares os 
requ~si.tos l~gais estao presentes para a aquisicao do domínio pleno, judiciai ou 
adm1n1strat1vamente. 

O .~ará~raf o restringe o campo de atuacao desse direito dizendo que tal 
usucap1~0 nao ocorrerá em terrado domínio da Uniao e que esteja ocupada por 
grupo tribal, do mesmo modo que também nao ocorrerá nas áreas reservadas a 
que alude o Estatuto do Indio, nem sobre aquelas de propriedade coletiva de 
grupo indígena. 
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Afora estas, poderá ocorrer em todas as demais categorías de terra, isto é, 
sobre terras devolutas de domínio da U niao ou dos Estados e sobre terras 
particulares em qualquer parte do território nacional. 

No caso de a posse do índio, tal como caracterizada pela previsao legal 
<leste artigo se assentar sobre terra devoluta, seja de domínio da Uniao, seja de 
domínio dos Estados, o direito do índio a aquisicao do domínio pleno deverá 
ser proclamado pela via administrativa, em processo regular de regularizacao 
fundiária, na esfera federal , através do Instituto Nacional de Colonizacao e 
Reforma Agrária - INCRA, e, na esfera estadual, através dos institutos 
estaduais de terra, a cujos órgaos incumbe a outorga do título definitivo de 
propriedade ao índio respectivo. Esse título, ao ser outorgado, deverá contar 
com a assistencia do órgao federal de assistencia ao índio, quando o 
beneficiário da titulac;ao for índio em vias de integracao. Se se trata de índio 
integrado, tal assistencia é dispensável, por que desnecessária. O fato de se 
tratar de índio em vias de integracao deverá ser constatado mediante laudo 
antropológico fornecido pelo órgao federal de assistencia ao índio. Quanto ao 
integrado, se se trata de índio que em 19 de dezembro de 1973 já se encontrava 
confundido na massa geral da populac;ao, evidente que se trata de índio 
integrado e, como tal, desnecessária a assistencia tutelar, todavia, se o índio nao 
é daqueles que naquela data vivia e convivia com a populacao nacional, nos 
centros de civiliza<;ao, claro está que urge seja apresentada a decisao judicial 
homologatória do requerimento de emancipacao para que possa o índio ser 
legalmente considerado liberto da tutela e conseqilente assistencia do órgao 
federal de assistencia ao índio. 

Em síntese, todo índio, independentemente do seu estado de aculturac;ao, 
que detenha como próprio, trecho de terra inferior a cinqüenta hectares, seja 
sobre área devoluta de domínio da Uniao ou dos Estados, seja em área de 
inegável domínio privado, por lapso de tempo igual ou superior a dez anos 
consecutivos, vale dizer, sem interrup~ao nem contestacao alguma, estará apto 
a adquirir o domínio pleno desse trecho de terra, transformando-se, assim, em 
proprietário legítimo da terra que ocupa longe do grupo tribal a que pertenc;a. 

Ao recel!rer o título definitivo de propriedade da Uniao ou do Estado, o 
índio nao terá que pagar importancia alguma, incumbindo a Uniao como ao 
Estado o ónus das despesas coma medi~ao e demarcacao topográfica da área a 
ser titulada. Se, porém, a terra a usucapir está no domínio privado, cumpre a 
Funda<;ao Nacional do Indio, como delegada da Uniao, patrocinar todas as 
despesas de medi<;ao e demarcacao topográfica da área usucapienda, de sorte a 
evitar que o índio arque com tal ónus. 

Urna vez constatada que a ocupa<;ao do índio se encontra sobre terra de 
domínio privado, cumpre ao órgao federal de assistencia ao índio, no exercício 
legal da assistencia, buscar a prestac;ao jurisdicional para ver declarado o 
domínio pleno do índio, tutelado ou nao, sobre o trato de terra que por dez 
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anos consecutivos vinha ocupando, valendo a senten~a como título hábil para a 
matrícula e ~egistro em nome do índio beneficiário. 

C . .<\PITULO V 

Da Defesa das Terras Indígenas 

Art. 34. O órgoo federal de assistencia ao índio poderá 
solicitar a colaborar;ao das For~as Armadas e Auxiliares e 
da Polícia Federal, para assegurar a proter;ao das terras 
ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas. 

Sempre que tomar conhecimento de turba~ao a posse indígena, a 
Fundacao Nacional do Indio d.everá diligenciar imediatas providencias com 
vistas a fazer cessar tal turbacao. Acaso seus recursos próprios nao sejam 
suficientes, a ela incumbe solicitar a colaboracao das Forcas Armadas e 
Auxiliares, va le dizer, se a invasao a terra de ocupacao indígena for tamanha . 
que justifique a requisicao de forca do Exército, Marinha ou Aeronáutica, a 
FUNAI tem delegacao legal para faze-lo conquanto que o faca logo e ponha a 
salvo de risco a posse do índio. Por medida de prudencia, entretanto, deve o 
órgao de assistencia ao índio valer-se, preliminarmente, das Forcas Auxiliares, 
ou seja, das Polícias Militares dos Estados, somente recorrendo ao auxílio das 
Forcas Armadas se as Forcas Auxiliares se mostrarem incompetentes para a 
solucao do conflito. 

Regra geral, a FUNAI tem evitado se utilizar desse permissivo legal, 
preferindo ocupar mais constantemente a Polícia Federal, que inestimáveis 
servicos tem prestado a causa indígena. 

Art. 35. Cabe ao órgao federal de assistencia ao índio a 
defesa judicial ou extrajudi9ial dos direitos dos silvícolas e 
das comunidades indígenas. 

Ao órgao federal de assistencia ao índio, boje conhecido como Fundacao 
Naciona l do Indio - FUNAI - cumpre exercitar a defesa judicial ou 
extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas, como 
delegado da Uniao Federal, tutora dos silvícolas brasileiros. Entendendo que 
no permissivo está a incumbencia, também, da defesa dos índios e nao somente 
dos silvícolas como textualmente a lei dispoe. Aí está mais urna falha gritante 
do Estatuto do Indio, posto, como dissemos antes, todo silvícola é índio, 
entretanto nem todo índio é silvícola, logo, se a lei cometeu ao órgao federal de 
assistencia ao índio o encarg9 de promover a defesa dos seus direitos judicial ou 
extrajudicialmente, evidente que deveria ter sido mais clara e, de modo 
expresso, ter dito que tal órgao defendería nao somente os direitos do silvícola, 
como os dos índios de modo geral. Como, entretanto, faz-se urna confusao 
geral entre índio e silvícola e o órgao federal tem se levantado em defesa 
constante de silvícolas e de índios, indistintamente, está a determinacao legal 
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sendo ampliada de mqdo a favorecer a popula~ao indígena nacional, suprindo a 
lacuna da lei. 

Sempre que estiver em jogo direito de elemento indígena, seja em juízo ou 
fo ra dele, a F UNAI é competente, independentemente de outorga expressa, 
para o exercício da defesa desse direito, nao tendo os seus advogados 
necessidade alguma de exibirem procuracao, pois a prova de ser servidor do 
órgao federal de assistencia ao índio já basta como pro va do mandato, visto 
este decorrer de expressa determinacao legal. 

Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, 
compete a Unioo adotar as medidas administrativas ou 
propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as 
medidas judiciais adequadas a prote(;oo da posse dos 
silvícolas sobre as terras que habitem. 

Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas 
neste artigo forem propostas pelo órgao federal de 
assisténcia, ou contra ele, a Uniáo será litisconsorte ativa 
ou pass1va. 

Independentemente de o órgao federal de assistencia ao índio haver 
tomado ou nao a iniciativa da defesa do direito do índio a posse de determinado 
trato de terra, poderá a Uniao, por si e através do Ministério Público Federal, 
isoladamente, ingressar em J uízo na defesa do silvícola ou indígena, propon do 
as medidas judiciais adequadas a prote~ao possessória. 

No artigo anterior, o legislador cometeu competencia a FUNAI para 
exercitar a defesa dos direitos dos silvícolas, judicial ou extrajudicialmente, 
entretanto, neste artigo, logo a seguir, dizque a Uniao, através do Ministério 
Público Federal, poderá ter a mesma iniciativa, sem prejuízo da competencia 
atribuída ao órgao federal de assistencia ao índio. Até aí, nada de anormal. 

Com a redacao do parágrafo único, parece-me ha ver um conflito, posto 
que no artigo anterior é o órgao federal de assistencia ao índio investido de 
poderes de representa~ao para exercitar a defesa do silvícola, judicial ou 
extrajudicialmente, todavia, pela redacao do parágrafo, sempre que a FUNAI 
comparecer a Juízo para exercitar a defesa do índio, há que estar acompanhada 
litisconsorcialmente da Uniao, para que se fixe a competencia do juízo. 

Entendo que tal dispositivo torna nulo o que ficou expresso no artigo 
anterior. 

Sabido que as terras de ocupacao indígena sao bens de do~ín~o da ~niio e 
que o órgao federal de assistencia ao índio, como entidade de dire1to privado, 6 
delegado da U niao para promover as medidas necessária~ ~ pro~~ªº. da posse 
indígena, bem como para o exercício da tutela, desnecessana se~1a est!pular-se, 
como fez o legislador com este parágrafo único, a obngatondade da 
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assistencia litisconsorcial da Uniao. Ou a FUNAI atuaria em juízo como 
delegada da .. U niao, em defesa do interesse des ta, sen hora plena das terras 
indígenas, ou, do contrário, nao deveria ter recebido o munus da representacao. 
Bastava-lhe o ónus tutelar. 

Tal dispositivo tem levado os nossos Tribunais e Juízes a proclamarem a 
incompetencia da Justi<;a Federal para apreciacao dos feítos em que, sem a 
assistencia litisconsorcial da U niao, a FUN Al es ti ver postulando sozinha, 
sendo, hoje, iterativa tal jurisprudencia, sobretudo de parte do Tribunal 
Federal de Recursos. Embora esteja em jogo o direito do índio, nao tendo 
havido o litisconsórcio, entende o Tribunal Federal de Recursos que a 
competencia para apreciacao do feíto é da Justi~a Estadual e nao da Federal. 
Estes sao os arestos: 

CONFLITO DE COMPETENCIA N<? 3.787-MT 

RELATOR: O Sr. Ministro William Patterson 

SUSCITANTE: Juiz de Direito da 4• Vara Cível da Comarca de 
Cuiabá 

SUSCITADO: Juiz Federal da Secao Judiciária de Mato Grosso 

PARTES: Sibisa Sirostsky Birmann S/ A - Indústria e Comércio 

Fundacao Nacional do Indio - FUNAI 

EMENTA 

CONFLITO DE COMPETBNCIA. ACAO DE MANUTENCAO 
DE POSSE CONTRA A FUNAI. JUSTICA COMUM. 

Tratando-se de acao onde nao se questiona a propriedade ou posse de 
área de reserva indígena, mas, tao-somente, alegada turbacao, por 
parte da FUNAI, em terrenos ocupados por particulares, sem que 
esclarecido ficasse o interesse da Uniao, cabe a Justica comum 
processar e julgar o feíto. Decisao unanime. - (Tribunal Pleno - 24-
4-80 - DJ de 6-6-80.) 

Decisao identica o Tribunal Federal de Recursos prolatou nos Conflitos de 
Competencia n<?s 3.443-RS e 4.137-PB, senda Relatores os Senhores Ministros 
WILSON GONCALVES e ALDIR G. PASSARINHO, respectivamente, e no 
Agravo de instrumento n<? 41.002-PB, sendo Relator o Senhor Ministro 
ANTÓNIO TORREAO BRAZ. 

O s juízes federais poderiam admitir a FUN Al em Juízo, 
independentemente do litisconsórcio, sempre que estivesse em jogo a defesa 
possessória da terra ocupada por silvícola ou comunidade indígena, já que o 
bem defendido, no caso, é patrimonio da Uniao, tal como definido pelo art. 49, 
n9 IV, da Constituicao Federal. Entretanto, diante da orientacao 
jurisprudencial emanada do TFR, tal nao tem acontecido e a FUNAI, para 
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defender aterra de ocupacao indígena, arca, sempre, coma incompreensao dos 
Juízes inferiores, quando nao com a influencia política da província, o que, 
certamente, nao acontecería se o foro, obrigatoriamente, fosse o da Justica 
Federal. 

A lei nao deixa dúvidas, sobretudo quando estende ao órgao federal de 
assistencia ao índio os privilégios da Fazenda Pública (art. 12, da Lei n9 5.371, 
de 5 de dezembro de 1967). Entendemos, igualmente, que somente nao terao 
foro privilegiado as questoes inerentes a própria FUNAI, como órgao de 
direito privado. Todavía, quando o objeto da causa for o bem patrimonial da 
Uniao, a defesa da posse indígena, sem dúvida que o foro é o da Justica Fede
ral. 

Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas sao 
partes legítimas para a de/esa dos seus direitos em juízo, 
cabendo-lhes, no caso, a assisténcia do Ministério Público 
Federal ou do órgao de protecao ao índio. 

Embora desprovidos de personalidade jurídica própria, os grupos tribais 
ou com unidades indígenas receberam o reconhecimento legal para estarem em 
J uízo, independentemente da atuacao ou iniciativa da FUNAI, para defesa de 
seus direitos, desde que assistidos pelo Ministério Público Federal. Se o grupo 
tribal ou a comunidade indígena, sentindo lesado seu direito, comparecer a 
juízo, deverá ser recebido pelo Juiz a quem competir o conhecimento da acao e, 
imediatamente será chamado ao feito o Ministério Público Federal ou o órgao 
federal de assistencia ao índio, para que se estabeleca a assistencia legal 
obrigatória. 

Art. 38. As terras indígenas sao inusucapíveis e sobre 
etas nao poderá recair desapropriacao, salvo o previsto no 
art. 20. 

O dispositivo refon;a entendimento legal já pacificado de que as terras 
públicas sao inusucapíveis (art. 200, Decreto-leí n9 9.760, de 5 de setembro de 1946). 
A contrário entendí mento, estariam os silvícolas brasileiros jogados a própria sorte, 
sem defesa alguma e sem qualquer garantía de poder permanecer 
na terra que habitam e da qual retiram seu sustento. A inusucapibilidade das 
terras indígenas é providencia legal que se impoe, como forma de nao somente 
garantir a subsistencia de determinado grupo indígena, como assegurar a 
continuidade de um povo que marcha inevitavelmente para a extincao, caso 
providencias enérgicas de protecao e seguranca nao sejam adotadas em seu 
favor, sobretudo em se tratando de defender a terra que lhes é destinada. 

A desapropria~ao da terra indígena, como vimos antes, somente poderá 
acorrer, após decretada a intervencao da área, quando for de todo impossível 
ou desaconselhável a permanencia do grupo indígena na área sob intervencao. 
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Aí, sim, a Uniao admite a remo~ao do grupo indígena ou tribal para urna outra 
área, com re§sarcimento dos prejuízos que essa remo~ao venha causar ao grupo 
indígena, tal como previsto no art. 20 do Estatuto do Indio. 

TITULO IV 

Dos Rens e Renda do Patrimonio Indígena 

Art. 39. Constituem bens do Patrimonio Indígena: 

J - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais 
ou comunidades indígenas; 

11- o usufruto exclusivu das riquezas naturais e de todas 
as utilidades existentes nas terras ocupadas por grupos 
tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles 
reservadas; 

///-os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer 
título. 

Ao cuidar do Patrimonio Indígena, a Leí n9 6.001, de 19 de dezembro de 
1973, dentre outras disposicoes, cuidou de estabelecer como princípio a 
administrac;ao dos bens pelos próprios indígenas, salvo se comprovada a 
impossibilidade deles assumirem tal encargo, oportunidade em que incumbirá 
ao órgao federal de assistencia ao indio assumir a administracao dos be ns 
integrantes desse patrimonio. 

Nos termos do artigo, integram o Patrimonio Indígena as terras 
pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas, o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas 
terras ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles 
reservadas e, finalmente, os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer 
título. Por destinac;ao legal, sao estes os elementos que compoem o Patrimonio 
Indígena. 

Aí nao entram, evidentemente, as terras de dominio privado do indio, ou 
seja, aquetas a que alude o artigo 33 do Estatuto do Indio, por se tratar de bem 
patrimonial do indivíduo indígena sob prote~ao do art. 153, § 22, da 
Constituic;ao Federal. 

O fato de haver o legislador incluído como constitutivo do Patrimonio 
Indígena as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades 
indígenas justifica-se pelo só fato da incapacidade relativa dos integrantes do 
grupo ou comunidade indígena. No instante em que o grupo tribal ou a 
comunidade indígena vier a ser declarado emancipado e, conseqilentemente, 
liberto do regime tutelar, essas terras sairao da massa administrativa do 
Patrimonio Indígena para receber administracao e gestao direta e pessoal do 
grupo tribal ou comunidade indígena a que pertencer. 
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Enquanto administradas pelo Patrimonio Indígena como a ele integrantes, 
essas terras renderao frutos e divisas destinados aos beneficiários do 
Património 1 ndígena, que sao todos os índios e silvícolas sob regime tutel~r. 
Nao pode a renda oriunda do Patrimonio Indígena ser destinada a um só grupo 
tribal ou a urna só comunidade indígerta. Tudo quanto render esse patrimonio, 
terá que ser equitativamente repartido para destinacao a todos os grupos tribais 
e comunidades indígenas existentes no País e sob tutela do Estado, como vere
mos a seguir. 

A rt. 40. Siio titulares do Patrimonio Indígena: 

1- a popula~iio indígena do País, no tocante a bens ou 
rendas pertencentes ou destinadas aos silvícolas, sem 
discrimina~iio de pessoas ou grupos tribais; 

11 - o grupo tribal ou comunidade indígena determinado, 
quanto a posse e usufruto das terr~s por ele exclusivamente 
ocupadas, ou a ele reservadas; 

/// - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no 
título aquisitivo da propriedade, em relaf<io aos respectivos 
imóveis ou móveis. 

A populac;ao indígena do País, como um todo, é a titular direta do 
Patrimonio Indígena e, conseqilentemente, sua beneficiária global. Todas as 
rendas e bens pertencentes ou destinados aos silvícolas, sem discriminacao de 
pessoas ou de grupos tribais, destinar-se-ao a um só fundo, chamado 
Patrimonio 1 ndígena, para destinacao a essa populacao indígena, tal como 
previsto no inciso primeiro acima visto. Vale dizer, enquanto tutelado, o 
indivíduo indígena se beneficiará das rendas e dos bens pertencentes ao 
Patrimonio 1 ndígena. U ma vez emancipado, ou seja, urna vez integrado a 
comunidade nacional, deixa ele de receber os favores e os beneficios que como 
tutelado tinha direito líquido e certo. 

A lei especifica tres espécies de titulares do Patrimonio Indígena: a) a 
populacao indígena do País, no que respeita aos bens e rendas pertencentes ou 
destinados aos silvícolas, vedada a discriminacao de pessoas ou de grupos 
tribais integrantes da popula'Yao indígena nacional; b) o grupo tribal ou a 
comunidade indígena determinada, quanto a posse e usufruto das terras por ele 
exclusivamente ocupadas ou a ele reservadas; e, e) a comunidade indígena ou 
grupo tribal nomeado no título aquisitivo da propriedade, em relacao aos 
respectivos imóveis ou móveis nela existentes. 

Assim, no que se refere aos bens do domínio da Uniao e que estejam no 
usufruto da populacao indígena nacional, vedada está a discriminacao 
individual do índio ou grupo tribal para os efeitos de recebimento das rendas 
que esses bens venham a produzir em favor do Patrimonio Indígena. Tudo que 
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se produza e tudo quanto se aufira desses bens deverá ser equitativamente 
repartido e d~tinado aos silvícolas integrantes da populacao indígena do país. 

A lei poe a salvo, no entanto, da regra do inciso 1 aquelas terras em que de
terminado grupo tribal tenha a posse e o usufruto exclusivo delas. É dizer, as 
áreas indígenas ern que habitarn, vivern e convivern elementos de urn único 
grupo tribal, estao incluídas na previsao do inciso dois, ou seja, os bens e rendas 
que delas originarern nao irao ter a destinacao prevista no inciso um, mas esses 
bens e rendas serao destinados com exclusividade, pelo Patrimonio Indígena, 
ao grupo tribal ou comunidade indígena ocupante da área de onde tais rendas 
provierarn . No caso das reservas indígenas de habitacao de mais de um grupo 
tribal, suas rendas estarao soba previsao legal do inciso um e nao <leste segundo 
que ora comentarnos. É dizer, os bens e rendas· de urna reserva indígena onde 
habitern diversos grupos serao englobados na receita geral do Patri.monio 
Indígena para repartiQao eqüitativa coma popula<;ao indígena nacional. O mes
n10 nao acontecerá se esses bens e rendas hajarn tido origem em área indígena 
de ocupa~ao exclusiva de urn único grupo tribal ou comunidade indígena. 

Já o inciso terceiro poe fora da partilha comum os bens e rendas oriundos 
do patrimonio individual do índio, considerado este como indivíduo ou do 
grupo tribal ou comunidade indígena, considerados como um proprietário 
exclusivo. É dizer, as comunidades indígenas ou grupos tribais que sejam 
proprietários de determinada área, receberao com exclusividade os frutos que 
essa área produzir. Sao titulares do Patrimonio Indígena, mas terao a 
exclusividade das rendas, frutos e bens que os respectivos imóveis ou móveis 
venham a produzir. 

Em suma, todos os membros da populacao indígena do país sao titulares 
do Patrimonio Indígena, entretanto, como beneficiários desse patrimonio, 
tedio participaQao exclusiva nas riquezas que ele venha a produzir tal como 
escalonado no artigo. Esse acervo possui controle próprio perante o órgao 
federal de ass istencia ao índio e deveria ser fiscalizado, direta e pessoahnente, . 
pelos líderes das diversas comunidades indígenas do país, posto se tratar de um 
patrimonio que é exclusivo dos índios brasileiros, silvícolas ou nao. 

82 

Art. 41. Nao integram o Patrimonio Indígena: 

I - as terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou 
silvícola, individualmente considerado, e o usuf ruto das 
respectivas riquezas naturais e utilidades; 

JI- a habita~ao, os móveis e utensílios domésticos, os ob
jetos de uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os pro
dutos da lavoura, cafa, pesca e coleta ou do trabalho em 
geral dos silvícolas. 

As terras de exclusiva posse ou domínio do índio, ou silvícola, 
individualmente considerado, bem como o usufruto das respectivas riquezas 
naturais e utilidades que elas venham a produzir, nao integram o Patrimonio 
Indígena, pois, do contrário, estaria o legislador admitindo nao ser crime o 
esbulho a propriedade privada do índio. O que faz parte do acervo patrimonial 
privado do indivíduo indígena está no mundo do direito em pé de igualdade 
com todos os bens que podem ser objeto do direito patrimonial privado dos 
cidadaos brasileiros. 

Do mesmo modo, nao integram o Patrimonio Indígena a habitacao, os 
móveis e utensílios domésticos, os objetos de uso pessoal, os instrumentos de 
trabalho e os produtos da lavoura, da ca~a, da pesca e da coleta ou do trabalho 
em geral dos silvícolas. Cada índio, · individualmente considerado, poderá 

.· usufruir livre e individualmente dos bens aqui relacionatlos, como dono deles 
que é, sem necessidade de supervisao nem controle de quem quer que seja, pois 
esses bens lhe pertencem individualmente. 

Art. 42. Cabe ao órgao de assistencia a gestao do 
Patrimonio Indígena, propiciando-se, porém, a 
participa~ao dos silvícolas e dos grupos tribais na 
administra~ao dos próprios bens, sendo-lhes totalmente 
confiado o encargo, quando demonstrem capacidade 
efetiva para o seu exercício. 

A gestao do Patrimonio Indígena ficou, assim, confiada ao órgao federal 
de assistencia ao índio, vale dizer, a Fundacao Nacional do Indio - FUNAI, 
como entidade representativa da U niao para o exercício da tutela indígena. 
Todavia, a própria leí admitiu, por justic;a, a possibilidade de esse Patrimonio 
ser gerido também pelos silvícolas ou representantes de grupos tribftiS, já que os 
titulares legais dele sao todos os índios nascidos em solo brasileiro. A 
administraQao dos bens que constituem o Patrimonio Indígena deverá ser 
confiada, pref erencialmente, aos próprios índios, seus titulares di retos, salvo 
quando constatada a incapacidade do grupo tribal, comunidade indígena ou do 
índio tomado individualmente, para o exercício pleno do encargo de gestao. 
Nestes casos, o órgao federal assumirá por inteiro a administracao. 

Parágrafo único. O arrolamento dos bens do Patrimonio 
Indígena será permanentemente atualizado, procedendo-se 
a fiscalizafao rigorosa de sua gestao, mediante controle 
int erno e ex terno , a fim de tornar efetiva a 
responsabilidade dos seus administradores. 

A previsao legal é das mais claras. O órgao fedetal de assistencia ao índio, 
como gestor do Patrimonio Indígena, deverá manter rigorosamente atualizado 
o arrolamento dos bens a ele pertencentes, para facilitar nao somente a 
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fiscalizacao interna e externa, como manter a atualidade dos seus valores 
financeiros e. monetários, de sorte a bem caracterizar a responsabilidade 
daqueles que, por delegac;ao sua, estejam na administrac;ao desses bens. 

A fiscalizacao interna e externa prevista deverá ser exercitada tanto pelo 
órgao federal de assistencia, como pela U niao, atravé~ dos seus órgaos de 
assessoramento para fin s de fiscalizacao e tomada de contas, e pelos índios, seus 
beneficiários, através das lideranc;as dos grupos tribais ou comunidades 
indígenas. 

O acervo de arrolamento, bem como os livros contábeis do Patrimonio 
Indígena deverao estar sempre atualizados, de sorte que qualquer índio, em vias 
de integracao ou nao, sob regime tutelar, possa ter acesso e vista de tais 
documentos a qualquer momento que deseje exercitar a faculdade legal de 
fiscalizacao de um patrimonio que é exclusivamente seu, como membro da 
comunidade indígena brasileira. 

Negada vista ao índio de qualquer documento ou livro pertencente ao 
Patrimonio Indígena, cumpre-lhe buscar, pela via legal própria, a prestac;ao 
jurisdicional a fim de que, mediante mandado de seguranc;a, seja o órgao 
federal de assistencia compelido a fornecer o que fora solicitado e a conceder a 
vista requerida. É. um direito líquido e certo do índio o exercício dessa 
fiscalizacao, independentemente da que venha realizar a Uniao Federal, titular 
do regime tutelar. 

Art. 43. A renda indígena é a resultante da aplica~ao de 
bens e utilidades integrantes do Patrimonio Indígena, soba 
responsabilidade do órgoo de assistencia ao índio. 

§ /!> A renda indígena será preferencia/mente reaplicada 
em atividades rentáveis ou utilizada em programas de 
assistencia ao índio. 

§ 2"' A reaplica(:iio prevista no parágrafo anterior 
reverterá principalmente em benefício da comunidade que 
produziu os primeiros resultados económicos. 

O Patrimonio Indígena produz urna renda a que a lei pref eriu denominar 
de "renda indígena" para bem a caracterizar e, conseqüentemente, distinguir 
daquela proveniente de outras atividades que nao sejam as inerentes ªº 
Patrimonio Indígena. 

Assim, resultará ela da aplicar.;ao de bens e utilidades integrantes do 
Patrimonio Indígena, tais como o produto da venda do artesanato 
comercializado através da Artíndia em todo o país, podendo, ainda, o órgao 
federal de assistencia f azer aplicac;ao dos bens para que produzam rendimentos 
que aumentem a renda indígena produtivamente. 
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A aplicacao dessa renda, nos termos do parágrafo primeiro, deverá ocorrer 
em atividades rentáveis e que nao envolva graves riscos a fim de estar sempre a 
salvo o Patrimonio Indígena. Optando pela nao-reaplica<;ao em tais atividades, 
poderá o órgao federal de assistencia utilizá-la em programas de assistencia ao 
índio, de sorte a nao desperdic;ar o produto dessa renda e o programa de 
assisténcia seja tal que nao se confunda com a assistencia a que esteja obrigado 
como delegado especial para o exercício do munus tutelar. 

Nos tern1os do parágrafo segundo, a reaplicac;ao da renda indígena deverá 
ocorrer, sempre, em beneficio da comunidade responsável pela sua produ<;ao. 
Vale dizer, o que urna comunidade produzir em termos de renda indígena 
deverá, preferenten1ente, ser reaplicado em favor daquela mesma comunidade e 
nao de outra que em nada concorreu para aufericao do produto final da renda a 
ser reaplicada . 

A rt. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, 
somente pelos silvícolas podem ser exploradas. cabendo
lhes com exlusividade o exercício da garimpagem, 
faiscac;ao e cata das áreas referidas. 

O dispositivo so mente ref orc;a o preceito que esta tui em favor do índio a 
exclusividade do usufruto das riquezas naturais e de todas as utilidades 
existentes na terra de ocupacao indígena, embora traga maior amplitude aquele 
preceito ao estabelecer, de modo expresso, que em ár~a de octipac;ao indígena as 
atividades de garimpagem, faiscac;ao e cata sobre elas serao exercitadas 
exclusivamente pelos índios. 

Nenhum civilizado, ainda qpe autorizado por órgao governamental, 
poderá exercer aquetas atividades em terra ocupada por grupo tribal ou 
comunidade indígena, sendo nula a autorizac;ao concedida, ainda que sob 
supervisao do órgao federal de assistencia ao índio, posto que a lei foi 
imperativa ªº proibir que quem nao fosse índio as realizasse em terras 
indígenas. 

Oesse modo, nao pode o Ministério das Minas e Energia, através dos seus 
órgaos competentes, expedir alvará ou autoriza~ao qualquer para pesquisa, ga
rimpagem, lavra ou cata de minério existente sobre área indígena sem que seja 
antes consultado o órgao de assistencia ao índio, já que essas atividades, ineren
tes a explora~ao das riquezas do solo, sao privativas do elemento indígena. 
Ainda que o- particular se comprometa a pagar o dízimo ou estipula~ao outra 
que queira convencionar, essas atividades nao lhe poderao ser deferidas, seja 
pelo Ministério das Minas e Energía, seja pelo próprio órgao federal de assis
tencia ao índio, visto a proibicao legal ser taxativa e nao admitir variac;ao de in
terpretacao. O exercício da garimpagem, da faiscacao e da cata em área indíge
na é exclusiva do elemento indígena. 
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A rt. 45. A exploraíiiO das riquezas do subsolo nas áreas -
pertencentes aos indios, ou do dominio da Uniiio, mas na 
posse de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da 
legisla~iio vigente, observado o disposto nesta Lei. 

§ 19 O Ministério do Interior. através do órgao 
competente de assistencia ao indio, representará os 
interesses da Uniiio, como proprietária do solo, mas a 
participa~iio no resultado da explora(iio, as indenizaroes e 
a renda devida pela ocupa(iio do terreno, reverteriio em 
beneficio dos indios e constituiriio fontes de renda 
indígena. 1 

§ 29 Na salvaguarda dos interesses do Patrimonio 
Indígena e do bem-estar dos silvícolas, a autoriza(iio de 
pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará 
condicionada a prévio entendimento com o órgiio de 
assistencia ao indio. 

As riquezas do subsolo nao constituem usufruto indígena nem sua 
exploraGao é exclusiva dos índios, como acontece no caso de exploracao das 
riquezas do solo, cuja exclusividade de exploracao a lei cometeu ao elemento 
silvícola. Assim, segundo o juízo de conveniencia e oportunidade a ser 
expendido pelo órgao federal de assistencia ao índio, a exploracao das riquezas 
do subsolo poderao ser cometidas a qualquer particular, pessoa física ou 
jurídica, desde que em processo regular de tramitacao pelo Ministér_io das 
Minas e Energía. '" 

Há, entretanto, atualmente, restricao ao exercício de atividades de 
pesquisa ou lavra de minerais em áreas indígenas como veremos adiante. 

Estipula o artigo que a exploracao dessas riquesas em terras pertencentes 
aos índios ou do domínio da Uniao, mas na posse dos índios, será regulada pelo 
Estatuto do Indio, atendidas as exigencias constantes da legislacao própria 
vigente, ou seja, o Código de Mineracao. 

Nos parágrafos, entretanto, o Estatuto do Indio limitou-se a dizer que o 
Ministério do Interior, por ser o órgao a quem se vincula, administrativamente, 
o órgao federal de assistencia ao índio, representará a Uniao, através desse 
órgao, por ser a U niao a proprietária das terras posseadas pelos índios. A lei 
silenciou, entretanto, no caso em que a exploracao tenha que se dar em terrado 
domínio privado do índio, na qual é possível haver pesquisa e lavra. Neste caso, 
sem dúvida, aplicar-se-á o que a respeito dispuser o Código de Mineracao, 
Jendo o índio seu proprietário direito ao recebimento do dízimo e demais 
beneficios legais decorrentes da atividade. 

No parágrafo segundo o legislador deveria ter sido mais incisivo, para 
cercar de maior protecao o interesse do Patrimonio indígena, ao invés de ter 
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- <lito, apenas, que a autorizacao de pesquisa e Iavra ficaria condicionada a 
prévio entendjmento com o órgao federal de assistencia ao índio, quando 
deveria ter sido enfático, proc1amando que tal autorizac;ao somente poderia ser 
expedida após anuencia prévia do órgao indigenista. Ao invés de cercar de 
protec;ao o interesse do Patrimonio Indígena, a lei abriu perigosa brecha para a 
concessao de tais permissoes, bastando que os servidores do órgao federal de 
assistencia ao índio, despidos da consciencia tao necessária de defesa do nosso 
silvícola, resolva que nada tem a opor a concessao. 

Prevendo a lei que bastaría o entendimento com o órgao federal de 
assistencia, sem especificar, no entanto, que tipo de entendimento deveria ser 
mantido, é evidente que o entendimento poderá ser estabelecido e nao estar 
preservado nem salvaguardado o interesse do Patrimonio Indígena. É urna 
lamentável falha que urge seja extirpada do corpo da lei para que nao somente 
o Patrimonio Indígena reste salvaguardado, como o próprio índio na sua 
pureza de sentimentos e de vida selvática necessita ser resguardado das misérias 
que a "civilizaGao", a través de urna atividade de mineracao, poderá levar ao 
grupo indígena, violentando seus usos e costumes e retirando-lhe a calma da 
selva com os espoucar das dinamites. 

Por outro lado, a atividade de mineracao, se interessa ao desenvolvimento 
e a seguranGa nacionais, poderá ser extremamente nociva aos grupos tribais e 
comunidades indígenas, desde o instante em que as perfuracoes e escavacoes do 
solo somente danificarao as áreas destinadas ao cultivo da lavoura de 
subsistencia daquele grupo, fadado a perder, definitivamente, o solo de suas 
lavouras. 

Está em pleno vigor portaría interministerial, firmada pelos Ministros do 
Interior e das Minas e Energia, disciplinando a concessao de autorizacao para 
pesquisa e lavra de minério em áreas indígenas ou de presumível ocupacao 
indígena, restringindo tal concessao, apenas, as empresas estatais e quando o 
minério a pesquisar ou lavrar for estratégico a seguranca eªº desenvolvimento 
nacionais, assim definidos pelo Departamento Nacional da Produ_cao Mineral 
- DNPM. Essa portaria, no entanto, poderá ter vida efemera e dependerá da 
disposi<;ao e do entendimento que os titulares daquelas Pastas tiverem no 
futuro a respeito da matéria,já que a lei é suficientemente omissa para permitir 
sua a revogaGao de qualquer disciplinamento administrativo da matéria. . 

Essa portaría está assim redigida: 

OS MINISTROS DE ESTADO DO INTERIOR E DAS 
MINAS E ENERGIA, usando de suas atribuicoes, tendo em vista, 
respectivamente, o disposto na Lei n9 6.001, de 1973, e no Decreto n9 
65.202, de 1969, e considerando a necessidade de operacionalizar, em 
aGao conjunta, de ambas as Pastas a liberacao de títulos de pesquisa e 
lavra em terras indígenas e/ou presumivelmente habitadas por 
silvícolas. 
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RESOLVEM: 

" 
1 - Somente serao outorgadas autorizacoes de pesquisa e 

concessoes de lavra em terras indígenas e/ou presumivelmente 
habitadas por silvícolas, após assentimento da Fundacao Nacional do 
Indio - FUNAI, através de processo regularmente examinado e 
informado por aquela Fundacao. 

11 - O assentimento de que trata o artigo anterior fica 
condicionado a acordo prévio firmado entre os requerentes e a 
FundaQao, dele f azendo parte, obrigatoriamente, as normas baixadas 
internamente pela FUNAI. • 

111 - As autorizacoes de pesquisa e concessoes de lavra em 
terras indígenas e/ ou presumivelmente habitadas por silvícolas, ficam 
restritas a empresas .estatais, a nível federal, e somente serao 
concedidas quando se tratar de minerais estratégicos necessários a 
seguranQa e ao desenvolvimento nacional, como tal definidos pelo 
Departamento Nacional da Producao Mineral - DNPM. 

IV - A FUNAI encaminhará ao DNPM, no prazo de 60 días, 
plantas de situacao das terras indígenas e/ou presumivelmente 
habitadas por silvícolas, bem como as modificacoes que ocorrerem 
nas referidas áreas. 

V - A Fundacao Nacional do Indio e o Departamento 
Nacional da Producao Mineral, no ambito das respectivas áreas de 
competencia, baixarao as normas necessárias a regulamentacao das 
disposicoes contidas nesta Portaría. 

VI - Esta Portaría entrará em vigor na data de sua publicacao, 
revogadas as disposicoes em contrário. - M ário David Andreazza, 
Ministro do Interior - Cesar Cals de Oliveira Filho, Ministro das 
Minas e Energía. 

Essa portaría teve sua vigencia a partir de janeiro de 1981 e aplicacao 
imediata aqueles processos que se encontravam em andamento. Houve, 
naturalmente, reaQao contra seus termos, por parte de órgaos privados 
interessados na matéria, no entanto, mediante parecer, a Consultoria Jurídica 
do M inistério do Interior refutou as acusacoes de inconstitucionalidade, 
provando a legalidade do ato que permanece regulando a concessao de 
autorizacoes para pesquisa e lavra de minérios em terras indígenas. 
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Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas con
sideradas em regime de preservaciio permanente, de acordo 
com a letra g e § 2!>, do art. J!>, do Código Floresta/, está 
condicionado O t:!Xistencia de programas OU projetOS para O 

aproveitamento das terras respectivas na exploraciio agro
pecuária, na indústria ou no reflorestamento. 

A florestas existentes em terras ocupadas por silvícolas ou indígenas sao 
s - d consideradas, pelo Código Floresta}, em regime de preservacao ?ermanente, e 

sorte que a extracao de madeira ali somente poderá ocorr~r mediante progra~a 
o u projeto de aproveitamento das terras respectivas na exp_lorac~o 

agropecuária, industrial ou de r~fl~res_tamen_to, . desde que sob a onentacaó 
exclusiva do órgao federal de assistencia ao indio. 

Extra ir madeira em terra indígena, sem atendimento as exigencias legais 
<leste artigo, implica em crime contra o patrimonio _da U niao em ger_al~ e ~o 
patrimonio indígena em particular, podendo o órgao_ federal de ass1stenc1a, 
utilizando-se do seu poder de polícia, apreender a made1ra e~c?ntrada e, como 
auxílio da Polícia Federal, lavrar o auto de flagrante com pnsao dos extratores 
da madeira apreendida. 

Após a regular apreensao, deverá o órgao federal de assistencia diligenciar 
a venda da madeira em hasta pública, revertendo o produto arrecadado em 
favor do Patriniónio Indígena, com reaplicacao imediata na área de onde fora 
retirada a madeira alienada. 

TITULO V 

Da Educafiio, Cultura e Saúde 

Art. 47. É assegurado o respeito ao patrimonio cultural 
das comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios 
de expressiio. 

A leí protege assim o patrimonio cultural das comunidades indígena~, 
' ' h- Pa1s patrimonio esse que merece ser preservado a fim de que, aman a, possa o 

se ufanar dos seus primitivos ocupantes e nao se envergonhar por ha ver 
contribuído para a sua destrui~ao total. 

O Patrimonio cultural indígena, sem dúvida muito rico, ple_namente 
- l 1 - t' · t ramente cultuado pelos seus repositários, apesar da prote~ao ega, nao ~s ª ... 1n et 

1 
d 

a salvo cumprindo a todos os brasileiros e nao som·ente ao orgao federa. e 
assisten,cia ao índio, velar e lutar pela sua preservacao, dando, assim, 
cumprimento a recomendacao legal. . 

o legislador, além de haver erigido em princípio essa p~otec_ao, considerou 
crime 0 desrespeito a esse patrimonio, como veremos ma1s ad1ante. 

Art. 48. Estende-se a popula~iio indígena, c?m as 
necessárias adapta~oes, o sistema de ensino em vigor no 
País. 
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Evidentemente que náo se poderia aplicar urna técnica de ensino aos 
silvícolas idefJtica aquela utilizada no meio nao indígena. A populacao indígena 
nacional tem os mesmos direitos constitucionais que os nao índios possuem, daí 
a educa<;ao ser um direito inalienável seu e obrigatoriamente ao País cumpre 
levar, ao n1eio indígena, os meios de que dispoe para a educacao de todo 
elemento indígena, sem, no entanto, violentar os usos, costumes e tradicoes da 
comunidade indígena. 

Assim , o sistema de ensino em vigor no país há que ser adaptado aos usos, 
costumes e tradi<;oes tribais, para que o elemento indígena possa assimilar e 
aprqveitar tudo quanto lhe for transmitido. 

Art. 49. A alfabetizafiio dos índios far-se-á na língua do 
grupo a que perten~am, e em portugues, salvaguardado o 
uso da primeira. 

Na salvaguarda do patrimonio indígena, de que a língua é um componente 
essencial e básico, a lei manda que a alfabetizacao dos indígenas se faca em 
portugues e, simultaneamente, também na língua do alfabetizando. O órgao 
federal de assistencia ao índio é obrigado, assim, a manter alfabetizadores 
bilíngües em cada aldeia indígena, a fim de que nao se violente o uso, o costume 
e a tradi<;ao tribal e o trabalho almejado alcance bom exito. 

Estabelece, ainda, o artigo o princípio de que a língua indígena deve ser 
preservada, para que o grupo possa manter a tradicao tribal de seus ancestrais. 
Por isso é que nao se obriga ao índio usar a língua portuguesa com·o idioma 
nacional que é dos brasileiros. A língua indígena poderá e deverá ser usada 
sempre pelo grupo tribal, como forma de mante-la viva. 

A rt. 50. A educa~iio do índio será orientada para · a 
integra~iio na comunhiio nacional mediante processo de 
gradativa compreensiio dos problemas gerais e valores da 
sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas 
aptidoes individuais. 

Como está expresso no primeiro artigo do Estatuto do Indio, um dos 
objetivos desse diploma é a integra~ao, progressiva e harmoniosa, do elemento 
indígena a comunhao nacional. O artigo vem refon;ar esse princípio, ao afirmar 
que a educa<;ao do índio será orientada para a sua integracao a comunidade 
nacional, fazendo com que o educando assimile, gradativamente, os problemas 
gerais e os valores da sociedade envolvente, de sorte a bem poder viver e 
conviver com esse outro tipo de civiliza~ao . 

O processo nao poderá, como imaginam muitos, tomar velocidade, pois 
seria urna violencia inominável contra os parametros de vida do índio. A 
integra<;ao, como em muitos momentos o Estatuto do Indio deixa patente, há 
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que ocorrer de modo progressivo, harmonioso e gradual, acontecendo natural
n1ente sen1 que o índio se incomode ou se escandalize. 

Art. 51. A assistencia aos menores, para fins 
educacionais, será prestada, quanto possível, sem afastá
los do convívio familiar ou tribal. 

V isou o legislador corrigir as distor<;ües do passado e possibilitar aos menores 
indígenas a mesma assistencia que os adultos recebem, já que nao <leve 
haver distin<;ao entre um e outro. Ao viabilizar a hipótese de urna assistencia 
educacional aos menores indígenas, a lei previu a possibilidade de tal assistencia 
vir a ocorrer f ora da aldeia ou tribo, entretanto, recomenda que, tanto quanto 
possível, ela seja ministrada na própria comunidade, para que o menor nao seja 
afastado do convívio familiar ou tribal e, conseqüentemente, nao venha a sofrer 
influencia estranha ao seu grupo e capaz de prejudicar a convivencia com os 

. . 
seus 1gua1s. 

Art. 52. Será proporcionada ao índio a forma~ao 

profissional adequada, de acordo com o seu grau de 
acultura~ao. 

Ao índio, integrado ou nao, mas que esteja sob tutela, é assegurada urna 
forma<;ao profissional capaz de possibilitar-lhe, quando entregue a vida 
civilizada, urna sobrevivencia condigna e honesta. Assim, de acordo como grau 
de acultura<;ao do índio, o órgao federal de assistencia lhe ministrará 
ensino profissionalizante para que obtenha ele um oficio ou urna profissao que 
lhe enseje vida menos difícil após deixar a convivencia tribal. 

Há índios, hoje, habilitados legalmente para o exercício das mais variadas 
profissoes, como enfermeiros, advogados, administradores de empresa, 
contabilistas, motoristas, aviadores, etc., merce da hipótese legal que obriga o 
ensino profissionalizante para o índio, enquanto tutelado. 

Art. 53. O artesanato e as indústrias rurais seriio 
estimulados, no sentido de elevar o padriio de vida do índio 
com a proveniente adapta~ao as condi~oes técnicas 
modernas. 

Dentre as atividades mais comuns no meio indígena, está o artesanato que, 
através das lojas da Artíndia, mantidas pelo órgao federal de assistencia, é 
comercializado em quase todo o país atualmente. Para que essa atividade possa 
progredir, a lei determinou fosse ela estimulada, bem como as indústrias rurais 
do índio, para que, mediante as condicoes técnicas modernas, o indígena tivesse 
oportunidade de elevar o seu padrao de vida. 

Art. 54. Os índios tem direito aos meios de prote~ao a 
saúde facultados a comunhiio nacional. 
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Parágrafo único. Na infancia, na maternidade, na 
doen,a e na ve/hice, deve ser assegurada ao silvícola 
especial assistencia dos poderes públicos , em 
estabelecimentos a esse fim destinados. 

É isto conseqüencia direta da igualdade de direitos entre indígenas e 
quaisquer outros brasileiros que a nossa Constituicao Federal proclama e 
consagra. Os índios, silvícolas ou nao, tem direito aos meios de protecao a 
saúde postos _a disposicao da populacao nacional, sem quaisquer 
discriminaQoes. E o que está na lei. 

O parágrafo, por sua vez, diz_que deve ser assegurada ao silvícola especial 
assistencia por parte dos poderes públicos, em estabelecimentos destinados a 
esse fim, seja na infancia, seja na maternidade, na doenca ou na velhice, para 
que nao pereQa na miséria e nao venha a ser extinto como grupo a falta de 
proteQao a saúde. 

Ao dizer que os Poderes Públicos, quis a lei responsabilizar, de modo 
genérico, a AdministraQao Pública como um todo, sem distinguir a Federal da 
Estadual, a Estadual da Municipal ou urna das outras. Tanto a Uniao Federal, 
como ao Estado e aos Municípios, incumbe o ónus de assegurar essa especial 
assistencia aos silvícolas em estabelecimentos a esse fim destinados. 

Comete crime de responsabilidade aquele dirigente que, sob o argumento 
de que existe um órgao federal de assistencia ao índio, se nega a prestar tal 
serviQo a qualquer índio ou grupo tribal, sem prejuízo das sancoes penais 
aplicáveis. 

Art. 55. O regime geral da Previdencia Social será ex
tensivo aos índios, atendidas as condi,oes sociais, económi
cas e culturais das comunidades beneficiadas. 

O fato de urna comunidade indígena nao se encontrar ainda integrada nao 
impede que o órgao federal de assistencia, para fins de previdencia social, 
estabeleQa convenio com os órgaos do sistema previdenciário brasileiro com 
vistas ao atendimento aquela comunidade ou grupo tribal. A lei nao distingue, 
neste caso, índio integrado de índio sob tutela. Todos tem direito de se 
beneficiar, atendidas as limitacoes impostas no final do artigo, da Previdencia 
Social. 

~s~im, se o ín?io, considerado individualmente, tiver condicoes 
econ.0~1cas e cultura1s bastante para participar do sistema previdenciário 
bras1le1ro, poderá ele ser contribuinte regular do sistema. Do mesmo modo a 
comunidade .indíg~na_ como u~ tAod~, desde que con\'.enio· nesse sentido seja 
firma~o . entre o orgao de ass1stenc1a e o de previdencia, poderá vir a ser 
contnb~1nte da Previdencia Social e usufruir de todos os beneficios que esta 
proporciona a seus segurados, bastando que o órgao federal de assistencia ates-
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te a sua condicao social de comunidade em vias de integracao, a condicao eco
nómica presente capaz de garantir os recolhimentos exigidos e o grau cultural 
atual do grupo, para que a ela seja extensivo o regime gera.l da previdencia so
cial vigente. 

TITULO VI 

Das Normas Pena is 

CAPITULO 1 

Dos Princípios 

Art. 56. No caso de condena,ao de índio por infra,ao 
penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplica,ao o juiz 
atenderá também ao grau de integra,ao do silvícola. 

Parágrafo único. As penas de reclusdo e de detencao 
serdo cumpridas, se possível, em regime especial de 
semiliberdade, no local de funcionamento do órgdo federal 
de assistencia aos índios mais próximos da habitacao do 
condenado. 

O Estatuto do Indio erigiu o silvícola num ser penalmente especial, 
atendidas, naturalmente, as condicoes de aculturacao do índio infrator. 

No caso do caput, desde que nao haja atenuacao comum a aplicar, a pena 
deverá ser atenuada e na sua aplicacao o juiz deverá atender, também, ao grau 
de integracao do silvícola. Vale dizer, se na apreciacao das condicoes gerais em 
que foi o crime cometido nao houver causa especial de atenuacao prevista pelo 
Código Penal, o índio deverá se beneficiar da regra deste artigo. Entretanto, se 
há causas de atenuacao que, segundo o Código Penal, obrigatoriamente devam 
ser atendidas, evidentemente que a regra do artigo sob comento nao terá aplica
bilidade, pois seria urna aberracao o juiz ter que aplicar atenuacao de atenuacao 
tao-sornen te porque o criminoso é índio. Nao é o fato' de ser índio que obriga o 
julgador a abrandar a pena, mas o fato de o índio possuir determinado grau de 
integracao capaz de melhor entender o caráter criminoso de seu comportamen
to, é que determinará a atenuacao sobo argumento de se tra~ar de um crimino
so beneficiado pelo artigo em comento. 

O juiz somente considerará a hipótese deste artigo, assim, se ao réu nao se 
aplicar nenhuma das circunstancias do art. 48 do Código Penal. 

Neste sentido, liQao magistral é a do Desembargador PAULO HERBAN 
MACIEL JACOB, integrante do Egrégio Tribunal de Justica do Estado do 
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Amazonas, em memorável Acórdao de 15 de abril de 1980, ao apreciar 
apelacao crirajnal, quando profligra: 
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EM ENT A - Ocorrida a integracao do índio a comunidade 
nacio nal - nada importa a influencia de qual ')rigem, sua 
ancestralidade, seu primitivismo - nao se pode obrigá-lo ao mero 
acidente do nascimento tribal, para concede-lo as condicoes especiais 
de apenacao, orientadas pelo art. 56 e parágrafo único, Lei n9 6.001. 

O ··desenvolvimento mental incompleto", por importar em 
debilidade dos órgaos destinados a manifestacao do pensamento, é 
figura clínica teratológica, inaplicável ao silvícola, ao fito de excluí-lo 
da apenacao criminal. 

N o corpo do acórdao, argumenta aquele magistrado: 

Trata-se, como se ve, de índio aculturado, que nao se tem 
conhecimento se nasceu em alguma maloca, ou no meio civilizado, 
onde vive há muitos anos, até mesmo fora do território nacional. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E esta espécie de silvícola nao goza do aprazimento da lei 

· protetora, que só tem por favorecer aquele que ex-abrupto, defronte o 
meio civilizado, conduzindo na alma liberta a pureza de seu povo, 
seus costumes, suas normas de vivencia e, mais ainda, o espelho 
grosseiro, nativo e indómito do princípio de defesa da selva. Este é o 
índio, este é o ente de alma infantil, que a lei tem por proteger. A este 
inculto, o abrigo da Leí n9 6:001, que se exalca em seu art. 56, 

, f , . '' f paragra o un1co: - ....................................... . 

Para gozar, todavía, <lestes privilégios, como considera Hélio 
Gomes ... u nao se deverá levar em con ta toda a sua ancestralidade, 
todo o seu passado de habitante das selvas, todo o seu primitivismo, 
que a educacao, processo cutaneo de modificacao da personalidade, 
nao apaga" (Medicina Legal, Vol. I, pág. 167). Mas tao-somente o 
silvícola nao integrado. 

Aquele que já se deu aos vícios e aos males da civilizacao, bem 
entendendo o caráter criminoso do ato praticado, a lei nao concede 
privilégio apenativo, cabendo por condená-lo como a qualquer 
cidadao da comunidade. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N ao é o berco que identifica o índio para apená-lo ou isentá-lo 

de apenacao, mas o estado atual de seu desenvolvimento, em contato 
com o mundo civilizado, a dize-lo sao, se ainda.nao se maculou com 

as malezas do mundo atual, conservando na alma aquela pureza bruta · 
que a natureza lhe concedeu. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Se já sofrem de agruras e dos felizes e alguns bons do mundo 

civilizado, o índio aculturado sujeitou-se aos ruins de urna apenacao 
comum, sem qualquer outro privilégio de prisao e condenacao 
especial. 

É de convir que índios que fazem discursos agitativos, se dirigem 
diretamente as autoridades constituídas, sem a assistencia de seu 
representante legal, no caso a FUNAI, que exigem para suas festas 
discos de Roberto Carlos, sao por demais e tanto integrados, sao mais 
que civilizados, e, como tanto, devem ocorrer com as mesmas 
responsabilidades civis e criminais, sem qualquer distincao ou 
privilégio, em detrimento a outros cidadaos da comunidade brasileira, 
ao princípio de igualdade perante a lei, constante na Constituicao da 
República. 

Ao silvícola que pelo aculturamento se dá aos vícios e males do 
mundo civilizado, nega-se o direito de prerrogativa de apenacao 
especial. Ocorrida a integracao do índio a comunidade nacional -
nada importa a influencia de sua origem, sua ancestralidade, seu 
primitivismo - nao se pode obrigá-lo ao mero acidente do 
nascimento tribal, para concede-lo as condicoes de apenacao, 
orientadas no art. 56 e parágrafo único, da Leí n9 6.001." (*) 

A imputabilidade do elemento indígena somente deverá ser levada em con
sideracao se se constatar que no momento da acao ou da omissao ele nao 
revelava suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do 
fato e poder determinar-se de acordo com esse entendimento. Noutras palavrás, 
parafraseando o eminente e douto Desembargador Paulo Jacob, do Amazonas, 
nao é o berco que identifica o índio para apená-lo ou isentá-lo de apenafao, mas o 
estado atual de seu desenvolvimento, vale dizer, segundo a linguagem própria da 
lei, tudo vai depender do grau de integracao do silvícola que esteja sendo 
julgado como infrator das normas penais. 

Prisa o especial. O parágrafo único des te artigo estabelece, sem dúvida, a 
prisao especial para o indígena, desde que a pena imposta seja de reclusao ou de 
detencao e o apenado seja índio tutelado, vale dizer, índio nao integrado. 

Assim, sempre que o apenado f or um elemento indígena, o juiz 
determinará o seu recolhimento em estabelecimento penal existente no local de 
funcionamento do órgao federal de assistencia ao índio mais próximo da 
habitacao do condenado e o cumprimento da pena deverá, tanto quanto 
possível, dar-se em regime de semiliberdade, ou seja, o índio nao deverá, 
atendido evidentemente o grau de integrac~o que possua ou revele, ser privado 

(*) Em sessilo ordinária, o STF confirmou, a unanimidade, o venerado acórdio do TJ do Amazonas. 
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totalmente da sua liberdade perante os da comunidade a que pertence. Assim 
como cumpr!ria pena impost~ sob o regime tribal, assim cumprirá a pena da 
legislaGao comum, junto a sua comunidade, mas sem frustrar a apena~ao legal 
recebida. 

Nao havendo repartic;ao do órgao federal de assistencia ao índio na regiao 
em que o índio esteja sendo punido, cumpre ao juiz das execucoes manter 
contato com esse órgao a fim de recomendar o apenado perante sua tribo ou 
comunidade e enviá-lo, sob condenacao, para cumprimento da pena no seio de 
sua tribo, evitando, sempre que possível, a promiscuidade do elemento indígena 
comos cárceres nacionais, aonde, no dizer do saudoso mestre Nélson Hungria, 
ternos, ainda, urna escola primária, média e superior do crime, degenerando o . . 
primário e aprimorando o reincidente. Nesse ambiente, evidentemente, nao 
deverá ser colocado o índio que, mesmo integrado, guarda, ainda, no mais 
fundo dálma, os resquícios da pureza da alma tribal, e que merece ser 
resguardada, conservada, salvaguardada. 

Art. 57. Será tolerada a aplicacao, pelos grupos tribais, 
de acordo com as instituicoes próprias, de sancoes penais 
ou disciplinares contra os seus membros, desde que nao 
revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer 
caso a pena de morte. 

Do mesmo modo que o ordenamento jurídico nacional, desde a 
prom'ulgaGao da Constituic;ao de 1824, aboliu as penas infamantes e suprimiu 
do nosso mundo jurídico a pena de morte, assim também o Estatuto do Indio 
torno u def eso o uso, pelas tribos indígenas, dessas apenac;oes, f acultando-lhes 
dar prosseguimento e uso as instituü;oes de seus ancestrais, aplicando 
penalidade aos seus próprios membros, sem necessidade de recorrer a justica 
dos nao índios. A permissibilidade, no entanto, é auto-regulável, ficando os 
grupos tribais impedidos de aplicarem penas cruéis, infamantes ou de morte a 
seus próprios membros nao podendo, também, julgar nem condenar índio que 
nao pertenca ªº próprio grupo. 

A legislacao anterior admitía que o índio estabelecido em povoacao 
indígena que fosse condenado pela justica comum ao cumprimento de qualquer 
pena, podesse interromper esse cumprimento e retornar ao convívio de tribos 
na selva e ao retornar a povoac;ao indígena, retomasse o cumprimento penal da 
sentenca, até definitivamente exaurida a condenac;ao. O Estatuto do Indio, no 
entanto, nao cuidou dessa hipótese, visto haver cuidado abrangentemente da 
situac;ao penal do índio, nao distinguindo, assim, entre índio arredio, índio em 
vías de integrac;ao e índio integrado. Para o Estatuto do Indio, qualquer 
indígena poderá ser sujeito ativo de crime apenado pelas leis penais brasileiras, 
só que ao juiz incumbirá verificar, por ocasiao de prolatar a sentenc;a, se o índio 
tem grau de integrac;ao que justifique atenuac;ao especial da pena a ser imposta. 
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Q~alquer_ q~e seja sua condic;ao, poderá a pena ser cumprida junto a 
~on1un1dade 1nd1gena a que perten~a o criminoso, o que é sumamente 
importante para a política indigenista de integra~ao progressiva e harmoniosa 
do índio a sociedade nacional. Sendo possível que o índio assim cumpra a pena 
de modo algum deverá ele ser recolhido a prisao comum onde os civilizado~ 
purgam suas culpas e pecados. 

CAPITULO 11 

Dos Crimes Contra os Indios 

Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura 
indígena: 

1 - escarnecer de cerimónia, rito, uso, costume ou 
tradicdo culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de 
qualquer modo, a sua prática. 

Pena - detenciio de um a tres meses; 

11 - utilizar o índio ou comunidade indígena como 
objeto de propaganda turística ou de exibiciio para fins 
lucrativos. · 

Pena - detenciio de dois a seis meses; 

111-propiciar, por qualquer meio, a aquisicdo, o uso 
e a disseminacao de bebidas alcoó/icas, nos grupos tribais 
ou entre índios niio integrados. 

Pena - detencao de seis meses a dois anos. 

Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo 
silo agravadas de um terco, quando o crime for praticado 
por funcionário ou empregado do órgdo de assisténcia ao 
índio. 

A legislacao anterior, possuindo conceitos mais genéricos quanto aos 
crimes contra os índios, cuidava, dentre outros, de urna hipótese apenas de 
crime contra a cultura indígena, ou seja, abusar da boa fé do índio para dele 
tirar proveito ou auferir lucro. O Estatuto do Indio, sem revogar totalmente o 
Decreto n9 5.484, de 27 de junho de 1928, criou dois novos tipos penais como 
crimes contra a cultura indígena, quais sejam, o escárnio, vilipendio ou 
perturba<;ao de cerimónia, rito, uso, costume ou tradicao tribal e a utilizacao 
por parte do índio de bebidas alcoólicas introduzidas ou disseminadas, por 
qualquer meio, nos grupos tribais ou entre índios nao integrados. 

Houve, assim, urna inovacao, com acréscimos, no elenco dos fatos 
tipificados como crimes contra a cultura indígena e os próprios índios. O fato, 
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no entanto, da previsao legal, nao tem impedido que, diariamente, nas mais 
variadas regio~s do país, tais crimes sejam ou estejam sendo cometidos contra a 
populacao indígena do País, sobretudo no que diz com a disseminac;ao e a facili
tacao ao índio para aquisicao e uso de bebidas alcoólicas entre os grupos 
tribais, por se tornar bem mais fácil, por esse meio, a usurpac;ao dos direitos dos 
índios sobre as terras que ocupam e onde habitam. 

Assim, sao crimes contra os índios, além daqueles elencados acima, mais 
os previstos nos arts. 23 a 27 do Decreto n9 5.484/28, ou sejam: 

a) os crimes contra a honra e a honestidade das mulheres indígenas nao 
integradas, quando forem cometidos por civilizados, ainda quando tenha 
havido no ato proposta ou consentimento da paciente, de seu pai, marido, 
irmao ou chefe de tribo; 

b) invadir, a mao armada, as terras de domínio indígena ou aquelas sob a 
posse dos índios, quer para hospitalizá-los, quer para o fim de explorar os 
produtos naturais das ditas terras; 

e) cometer depredac;ao ou violencia contra arranchamento, aldeias, 
povoacoes indígenas ou postos de servicos; 

d) aliciar gente para impedir, por qualquer meio de coacao, a continuacao 
da posse dos índios nas terras por eles ocupadas; e, 

e) destruicao ou danificacao da coisa de qualquer valor, móvel, imóvel ou 
semovente, de propriedade de índios. 

Sao crimes contra os índios que, embora nao constantes do Estatuto do 
f ndio, foram objeto de lei especial nao de todo revogada coma edic;ao da Lei n9 
6.001, de 19 de dezembro de 1973. 

Assim, ao elenco constante do art. 58 do Estatuto do Indio, há que se 
acrescentar o que acabamos de citar e objeto de disposic;ao constante do 
Decreto nQ 5.484/ 28. 

Segundo o parágrafo único, as penas estatuí das neste artigo serao 
agravadas de um terco, quando o crime for praticado por funcionário ou 
empregado do órgao federal de assistencia ao índio, o que é óbvio, posto estar 
esse servidor representando a pessoa jurídica do órgao, logo, ao cometer o 
crime ou qualquer dos crimes prevista.s em lei contra o índio, estará atentando 
contra o tutelado a quem tem o dever de assistir e proteger. A exasperacao, no 
caso, é plenamente justificável. 

Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimonio 
ou os costumes, em que o ofendido seja índio niio integrado 
ou comunidade indígena, a pena será agravada de um 
terco. 

O legislador, ao dispor que no caso de crime contra a pessoa, o patrimonio 
ou os costumes, em que o ofendido seja índio nao integrado ou comunidade 
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indígena, a pena será acrescida de um terco, quis, evidentemente, cercar de 
maior protecao aquela criatura ainda nao afeita as maldades do mundo 
civilizado, porque conservada na pureza rude dos que habitam as selvas. A 
exasperacao nao visa um único tipo de crime, mas alcanc;ará os réus em todos 
os crimes, desde que pratiéados contra silvícolas, seu patrimonio ou costumes. 

Nao basta que o agente passivo do crime seja índio, necessário e imperioso 
será que seja índio nao integrado, vale dizer, seja silvícola, isto é, homem da 
selva, índio em vías de integracao ou isolado. Jamais o índio integrado, ou seja, 
aquele que de há muito vive confundido na massa geral da populacao, poderá 
ser sujeto ativo da hipótese <leste artigo. Urge que ele seja índio nao integrado 
ou co'munidade indígena. 

Em sen do comunidade indígena, nao exigiu a lei que esta f osse 
emancipada. Evidentemente que, do mesmo modo que se exige seja o índio nao 
integrado, a comunidade indígena haverá de se postar na mesma condic;ao. Se 
estiver legalmente emancipada, nao dar-se-á o acréscimo. 

TITULO VII 

Disposifoes Gerais 

Art. 60. Os bens e rendas do patrimonio indígena gozam 
de plena isenfiio tributária. 

Os bens e rendas pertencentes ao patrimonio indígena, vale dizer, todos os 
bens elencados no art. 39 e as rendas a que se refere o art. 43 e seus parágrafos, 
do Estatuto do Indio, estao isentos de tributacao de qualquer natureza, tanto de 
parte da U niao, como de parte dos Estados e M unicípios. 

O mesmo nao acontece, no entanto, com os bens dominiais privados dos 
índios, e as rendas que o índio, como pessoa física, auferir, seja no comércio, na 
indústria ou na atividade laboral. 

A rt . 61. Siio extensivos aos interesses do património 
indígena os privilégios da Fazenda Pública, quanto a 
impenhorabilidade de bens, rendas e servi~os, a~oes 
especiais, prazos processuais, juros e custas. 

Desde que estejam em jogo interesses do patrimonio indígena, a eles se 
estenderao, obrigatoriamente, os privilégios da Fazenda Pública, tal como 
previsto no artigo, quanto a impenhorabilidade de bens, rendas e servicos, ou 
seja, nenhum bem, renda ou servico pertencente ao patrimonio indígena pod~rá 
ser penhorado para responder por compromissos que em seu nome hajam si.do 
assumidos, seja pelo órgao federal de assistencia ao índio, seja pelos própnos 
índios. 
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Havendo interesse do patrimonio indígena a defender, sobretudo no que · 
respeita a prote~ao das terras a ele vinculadas, haverá privilégio quanto as ac;oes 
especiais somente atribuídas a Fazenda Pública, valendo para o caso os prazos 
processuais, juros e custas, vale dizer, se o objeto de pugna judicial for de 
interesse do patrimonio indígena, as ac;oes, os prazos processuais, os juros e as 
custas serao os mesmos a que teria direito a Fazenda Pública. 

Partindo <leste princípio, fixada estará, legalmente, a competencia da 
J usti<.;a Federal para a apreciacao de pugnas em que esteja em jogo o interesse 
do patrimonio indígena. E haverá interesse do patrimonio indígena sempre que 
o bem a defender seja algo a si vinculado ou pertencente, tais como as terras 
pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas, o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas 
terras ocupadas por grupo tribal ou comunidades indígenas e nas áreas a eles 
reservadas, e os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer título, bem 
como as rendas decorrentes da aplica¡;ao de bens e utilidades integrantes do 
patrimonio indígena. Nestes casos, havendo usurpacao, violacao do bem ou 
qualquer crime contra algum desses bens, competente é a Justica Federal para 
conhecer do conflito e julgar a causa, independentemente de comparecimento 
da U niao para estebelecimento do litisconsórcio legal obrigatório a que alude o 
Estatuto do 1 ndio no parágrafo único do art. 36. 

Nestes casos, nao se faz necessário o litisconsórcio para efeitos de fixacao 
da competencia. O litisconsórcio somente se dará quando em jogo o interesse 
da U niao na defesa das terras do seu património e sob ocupacao de grupo tribal 
ou comunidade indígena. 
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Vale a pena conhecer o entendimento jurisprudencia!: 

CONFLITO DE COMPETBNCIA N"' 4.007/MG RIP-3183246 

RELATOR: O Sr. Ministro Adhemar Raymundo 

SUSCIT ANTE: Juízo Federal da Secao Judiciária do Estado de 
Mato Grosso 

SUSCITADO: Juízo Federal da 2• Vara da Secao Judiciária do 
Distrito Federal 

PARTES: Porto Velho Agro Pecuária Ltda. - Fundacao Nacional 
do Indio - FUNAI 

EMENTA 

Ac;ao Possessória. Tratando-se de litígio sobre direito real de posse, 
competente é o foro da situac;ao da coisa. Art. 95 do Código de 
Processo Civil. 

Se a demanda envolve terras que integram reservas indígenas, fixada 
está a competencia da J ustic;a Federal, dada a existencia de interesse 
da U niao, in casu, ex vi do disposto nos arts. 4 e 198 da Constituic;ao 
Federal. 

Acórdao 

Vistos e relatados os autos em que sao partes as acima indicadas. 

Decide a l • Se<.;ao do Tribunal Federal de Recursos, a unanimidade, 
conhecer do conflito e julgá-lo improcedente para declarar a 
competencia do MM. Dr. Juiz Federal de Mato Grosso, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 

Custas, como de lei. 

Brasília, 10 de setembro de 1980 (Data do julgamento). - Ministro 
lauro leitiio, Presidente - Ministro Adhemar Raymundo, Relator. 

(Acórdao publicado no DJ de 4-12-80) 

O voto do eminente Ministro ADHEMAR RA YMUNDO, fixando a 
competencia da Justic;a Federal para conhecer de conflito quando tenha por 
objeto terras indígenas, está assim exposto: 

"Porto Velho Agro Pecuária Ltda., por seu advogado, propós no 
foro do Distrito Federal ac;ao possessória contra a FUNAI. O Dr. 
Juiz Federal da 2• Vara da Sec;ao Judiciária, por decisao de fls. deu-se 
por incompetente, por entender que, nos termos do art. 95 do CPC, a 
demanda <leve ser processada no foro de Mato Grosso, onde se situa a 
coisa litigiosa. Remetidos os autos ao Juiz Federal desta Sec;ao, este 
entendeu, por decisao nos autos, que nao é o competente para a causa, 
pois, preventa está a competencia do Juiz Federal de Brasilia, pela 
prática de atos no processo. 

O art. 95 do Código de Processo Civil assim estatuí: "Nas a~oes 
fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da 
situa~ao da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo do domicílio 
ou de eleicao, nao recaindo o litígio sobre direito de propriedade, 
vizinhan~a, servidao, posse, divisao e demarca~ao de terras e 
nunciac;ao de obra nova." 

Dirimiu o novo Código o problema relativo a ª'Wªº possessória, 
na qual, pelo diploma legal processual, se discute direito real. 
Destarte, a posse nao é mais urna situac;ao de fato. A regra ali 
consignada é de competencia absoluta. Di-lo, com autoridade do 
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mestre Celso Barbi, ao proclamar: "O art. 95 nao admite convenc;ao 
par~ modificar a competencia nas acoes desse tipq, isto é, considera-a 
como competencia absoluta" (Comentários ao CPC - Vol. l c.>, Tomo 
29, pág. 428 - Forense - 1975). 

Frederico Marques (Manual de Direito Processual Civil, vol. 1 c.>, 

pág. 20 l - 1977 - SP) assinala que a competencia territorial, 
estatuída no art. 102 do CPC é relativa, o mesmo nao acontecen do em 
se tratando de litígio sobre direito de propriedade, vizinhanc;a, 
servidao, posse, divisao e demarcacao de terras e nunciacao de obra 
nova (art. 95). 

O novo Código nao reproduziu o art. 136 do velho diploma legal 
de J 939 que adotava o forun1 rei sitae para todas as a~oes imobiliárias, 
ainda que nao fossem fundadas no jus in re. o atual firma regra de 
competencia absoluta para as acoes imobiliárias fundadas somente no 
jus in re. Tanto isto é verdade que, na segunda parte do citado art:95, 
as a~oes imobiliárias lastreadas em direito real que nao seja incluído 
na primeira parte, a hipótese é de competencia territórial, relativa, 
modificável pela vontade das partes. 

Nao se cuida, na hipótese, de prevencao. Pelo art. 106 do CPC, 
esta se verifica em qualquer dos casos dos arts. 106 e 107. No 
primeiro, a prevenc;ao é um critério de se fixar a competencia, quando 
as causas sao conexas. Aquele que se antecipar a outro Juiz, 
igualmente competente, na prática de ato do processo, isto é, o que 
primeiro despachou o processo, ou ainda, aquele que ordenou a ci
tac;ao, é o competente. Ainda, quando o imóvel estiver situado em 
dois ou mais Estados ou Comarcas, também a prevencao é critério na 
fixacao da competencia, como esta tui o art. 107. 

No caso dos autos, nao ocorre qualquer das situac;oes acima 
indicadas, nem conexao de causa, nem situacao do imóvel em 
Comarcas diferentes. As terras, objeto do litígio, estao todas elas 
situadas em Mato Grosso. 

No termos do art. 113 da lei processual civil, a incompetencia 
absoluta deve ser declarada de oficio e pode se alegada em qualquer 
tempo, sendo nulos os atos decisórios (§ 2«.>). 

Como os atos praticados pelo Juiz Federal de Brasília nao sao 
decisórios, e sim ordinatórios, válidos sao eles, na forma do 
preceituado na lei processual. 

Nao pode vingar o argumento de que a causa aforada nao é da 
competencia da Justica Federal. Trata-se de litígio que envolve reserva 

indígena, da posse exclusiva de silvícolas. Ora, a Uniao tem, no 
particular' indiscutível interesse, a vista do disposto nos arts. 4 e 198 
da ConstituiGao Federal. 

Conhec;o do conflito e dou pela competencia do Juiz Federal de 
Mato Grosso." 

Iterativamente, na mesma linha de raciocínio, tem o Egrégio Tribunal 
Federal de Recursos decidido pela competencia da Justica Federal, tal como 
previsto no artigo, para conhecer dos litígios cujo objeto seja terra ocupada por 
silvícola, visto tal terra, assim posseada, se incluir entre os bens da U niao, tal 
como previsto no art. 4c.>, ne.> IV, da Carta Magna vigente. 

Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extincao dos 
efeitos jurídicos dos a tos de qualquer natureza que tenham 
por objeto o domínio, a posse ou a ocupacao das terras ha
bitadas pelos índios ou comunidades indígenas. 

§ /!> Aplica-se o disposto neste artigo as terras que 
tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades indí
genas en1 \'irtude de ato ilegitimo de autoridade e particu
lar. 

§ 2!' Ninguém terá direito a actio ou indenizacao 
contra a Unitio, o órgao de assistencia ao índio ou os silví
colas em virtude da nulidade e extinctio de que trata este 
artigo, ou de suas conseqüencias eco·nomicas. 

§ ]!' Em caráter excepcional e a Juízo exclusivo do 
dirigente do órgao de assistencia ao índio, será permitida a 
continuacao, por prazo razoável, dos efeitos dos contratos 
de arrendamento em vigor na data desta Lei, desde que a 
sua extinctio acarrete graves conseqüencias sociais. 

É o artigo urna repeticao total do que diz o artigo 198 da Constituicao 
Federal em seu parágrafo primeiro, com urna pequena, porém substancial, 
dif eren~a: enguanto a Constituicao fixa o princípio da nulidade e da extincao 
dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza que tenham por objeto o 
domínio, a posse ou a acupaGao de terras habitadas pelos silvícolas, o legislador 
ordinário, ao editar o Estatuto do Indio, aprimorou a redacao infelicíssima da 
Constitui~ao, introduzindo no corpo do artigo os vocábulos dos atos que o 
legislador constitucional nao utilizou, deixando meio vaga a redacao do§ 19 do 
art. 198 da Carta emendada em 1 7 de outubro de 1969. 

Outra inova~ao do legislador ordinário ao editar o Estatuto do Indio está 
representada pela altera~ao do texto constitucional, quando este fata em terras 
habitadas pelos silvícolas enquanto o legisladór ordinário utilizou a e:itpressao 
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terras habitadas pelos índios ou comunidades indígenas, ampliando, 
consideraveln1ente, o campo de abrangencia da veda~ao constitucional. 

Estabelece o artigo que sao nulos e nenhum os atos de qualquer natureza 
que tenhan1 por objeto o domínio, a posse ou a ocupacao das terras habitadas 
pelos índios ou comunidades indígenas, em razao do que nao podem eles gerar 
qualquer efeito jurídico no mundo do direito. A regra se erige nun1a inovaGao ao 
direito brasileiro, e nos veio em decorrencia da Emenda Constitucional de 17 de 
outubro de 1969, que alterou, inovando, a redacao do art. 186 da Carta de 1967, 
porq uanto os textos anteriores, a partir da Constituicao de 1934, apenas se 
limitavam a consagrar a protecao a posse das terras habitadas pelos silvícolas, 
desde que nessas terras se achassem permanentemente localizados. 

Essa nulidade que a lei declara existir, no entanto, nao pode operar por si 
só. Vale dizer, nao é auto-aplicável o dispositivo legal <leste artigo, do mesmo 
modo que nao é auto-aplicável o§ J 9 do art. 198 da Constituicao Federal. Para 
que a regra ali contida tenha praticidade no mundo do direito e seja respeitado 
o mandan1ento constitucional, urge que tal nulidade seja formalmente declara
da pelo Poder Judiciário através de acao própria. 

Até que o órgao federal de assistencia ao índio, ou o Ministério Público 
Federal promovam tal acao, continuam produzindo todos os seus efeitos os 
atos de qualquer natureza que, embora tendo por objeto o domínio, a posse ou 
a ocupacao de terras habitadas por silvícolas, incidam sobre terras indígenas. 

Terras desocupadas. Cuida o§ l 9 do art. da hipótese de haver terra indígena 
que tenha sido desocupada pelo grupo tribal em decorrencia de violencia ou por 
ato ilegítimo de autoridade ou particular. Evidentemente que a hipótese é 
plenamente viável, sobretudo depois do descobrimetno da Amazonia Legal, 
aonde estao nao somente nosso maior contingente indígena, como as melhores 
oportunidades de enriquecimento do empresariado nacional. 

Houve governadores de Estados, sobretudo na Amazonia Legal, que, para 
se tornarem agradáveis a grupos económicos portentosos, andaram baixando 
decretos que reduziam as dimensoes das áreas indígenas de suajurisdicao, a fim 
de, dispondo de maiores dimensoes de "terras devolutas'', poderem contentar a 
tais grupos, alienando-lhes as terras antes de ocupacao dos silvícolas. 
Evidentemente que laboraram em abuso e cometeram crimes contra os 
aborígenes que tinham em tais terras, imemorialmente, o seu habitat natural. 

A nulidade desses atos, para restabelecimento do direito do nosso silvícola, 
se impunha fosse legalmente declarada a fim de que no Judiciário a Uniao ou o 
órgao federal de assistencia ao índio, urna vez provada a imemorialidade da 
ocupac;ao silvícola, podesse lograr exito e ver declarados nulos todos os títulos e 
demais atos jurídicos incidentes sobre essas terras. 

A terra, embora desocupada, nao deixara de ser indígena, posto que o ato 
de f orca nao te ria o con da o de legitimar essa desocupacao. A desocupacao que 
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retira da terra o seu caráter de indígena somente poderá ser aquela que haja 
ocorrido espontanea e voluntariamente pelo próprio índio e com caráter de 
definitividade, tal como previsto pelo Estatuto do Indio. Urna vez abandonada 
definitiva e espontáneamente pelo índio ou grupo tribal, a reversao do domínio 
operará em favor da U niao, jamais do Estado ou do M unicípio de situa~ao do 
bem. Logo, Estado federado nenhum tinha ou tem o direito de declarar a 
reducao de qualquer terra habitada por índio ou querer que, por ato de império 
seu, essas terras que urna vez abandonadas retornem ao seu patrimonio. 

A ciio e indenizaciio. O § 29 estabelece a regra absoluta de que ninguém terá 
acao ou indenizacao contra a Uniao, o órgao federal de assistencia ao índio ou 
os silvícolas en1 virtude da nulidade e extincao de que trata o parágrafo primei
ro, ou de conseqüencias económicas que venha a sofrer. 

Tal regra também tem foro de constitucionalidade e acha-se prevista no 
parágrafo segundo do art. 198 da Constituicao Federal. Assim, quem detiver 
título de domínio incidente sobre terra indígena, cuja imemorialidade reste 
plenamente comprovada, nao terá direito a qualquer acao contra a Uniao, a 
FUNAI ou o índio individualmente considerado, nao fazendo, do mesmo 
modo, jus a qualquer indenizacao. 

Somente nos casos em que sobre o domínio privado venha a ser criada urna 
área para destinacao de habitacao indígena, como é o caso da criacao das 
reservas indígenas, é que o titular de domínio tem direito líquido e certo a 
indenizacao das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias e mais da terra 
nua, segundo o valor venal da época. Nos demais casos, provada que a 
ocupacao indígena é anterior a situacao dominial contestada, nenhum direito 
temo titular do domínio ao recurso de acoes perante o Poder Judiciário pátrio. 

Magistral, neste campo, é a licao do mestre PONTES DE MIRANDA: 

'"O texto respeita a "posse" do silvícola, posse a que ainda se 
exige o pressuposto da permanencia. O juiz que conhecer de alguma 
questao de terras deve aplicar a regra jurídica, desde que os 
pressupostos estejam provados pelo silvícola, ou constem dos autos, 
ainda que alguma das partes ou terceiros exiba título de domínio. 
Desde que há posse e há permanencia ou /ocalizafao permanente, a 
posse da terra é do nativo, porque assim o diz a Constituicao. Os 
juízes nao podem expedir mandados possessórios contra silvícolas que 
tenham posse permanente. (Comentários a Constituicao de 1967 -
Tomo VI, pág. 455). 

Basta que exista a posse e que esta esteja lastreada com o requisito da 
permanencia, para que o direito do índio a terra seja indiscutível, 
transmudando o caráter dominial da gleba, que passa a pertencer ao domínio 
pleno da Uniao por forca de mandamento constitucional (art. 49, IV), nao 
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poden do o J uiz, no dizer de PONTES DE MIRANDA, expedir mandados 
contra a passe do silvícola. 

Em se tratando, no entanto, de meros ocupantes, sem títulos de 
propriedade, o direito é outro. A estes ampara a nova legislacao editada sobre 
usucapiao, a Leí n9 6.969, de 1981, que em seu art. 39 estabelece a regra de que, 
havendo posseiro em terra de ocupacao indígena, a estes fica assegurado o 
direito ao remanejamento para outra área em que a U niao esteja fazendo 
assentamento de colonos. 

Afo ran1entos. Coma edicao do Estatuto do Indio, os aforamentos de terras 
indígenas ficaram terminantemente proibidos, todavía, respeitando o direito 
adquirido e para honra dos contratos celebrados pelo antigo SPI, o Estatuto 
mando u fossem eles, em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do 
órgao federal de assistencia ao índio, man ti dos por tempo razoável. 

A nosso ver, o legislador ordinário deveria ter determinado o prazo de 
validade dessa continuacao, e nao ter deixado ao arbítrio exclusivo de urna 
única pessoa, no caso o dirigente do órgao de assistencia ao índio, fixar-lhe o 
prazo a que a lei denominou de razoável. Dez anos já se passaram, 
praticamente, desde a vigencia do Estatuto do Indio e muitos arrendamentos 
ainda vigoram, desnaturando a ocupacao de urna terra cujo usufruto é 
exclusivo do elemento indígena, sem que sejam declarados extintos. 

Art. 63. Nenhuma medida j udicial será concedida 
liminarmente em causas que envolvam interesse de 
si/v[colas ou do Patrimonio Indígena, sem prévia audiencia 
da Unido e do órgdo de prote~do aos indios. 

O artigo é de urna clareza meridiana ao vedar a concessao de medidas 
liminares em causas que envolvam o interesse dos silvícolas ou do Patrimonio 
Indígena sem que, antes, haja o juiz buscado a audiencia prévia da Uniao e do 
órgao federal de assistencia ao índio. Vale dizer, se qualquer particular ou 
entidade pública ou privada ingressar em juízo com qualquer tipo de acao em 
que o objeto denote haja interesse de silvícolas ou do Patrimonio Indígena em 
jogo, o juiz é obrigado a mandar citar a Uniao, através do Ministério Público 
Federal, e, simultaneamente, também o órgao federal de assistencia ao índio 
para, litisconsorcialmente, se manifestarem no f eito, sem o que impossibilitado 
estará o juiz de conceder a liminar. 

O litisconsórcio aí é obrigatório. A só presenca da Uniao ou do órgao 
federal de assistencia ao índio nao basta. Ambos, U ni a o e órgao federal de 
assistencia, terao que comparecer ao feito para dizerem da viabilidade ou nao 
da concessao da liminar. Em se tratando de causa em que esteja em disputa a 
posse de terra permanentemente ocupada por grupo tribal e, 
conseqüentemente, de interesse do Patrimonio Indígena, impossível qualquer 
liminar. A acao terá que correr pelas vías normais do rito ordinário. A Uniao e 
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. 
o órgao federal de assistencia terao que provar ao juiz do feíto o interesse do 
silvícola ou do Patrimonio 1 ndígena, sem o que nao poderá ser evitada a 
concessao da liminar. 

* * * 
Vetados o art . 64 e seu parágrafo único, passamos a 

comentar os cánones seguintes mesmo por que o que f oi 
vetado nao interessa ªº mundo jurídico, /ogo, nao merece 
seja aquí apreciado. 

* * * 
Art . 65. O Poder Executivo fará, no prazo de cinco a
nos. a deniarcacao das terras indígenas, ainda nao demar
cadas. 

De modo imperativo, a leí obrigou o Poder Executivo a proceder a 
demarcacao das terras indígenas, existentes no país, no prazo de cinco anos, 
vale dizer, editado o Estatuto do Indio em 19 de dezembro de 1973, as terras 
indígenas existentes em todo o território nacional deveriam estar medidas e 
demarcadas, obrigatoriamente, até 21 de dezembro de 1978, cinco anos após a 
entrada em vigor da Lei n9 6.001 , posto sua publicacao e conseqüente vigencia 
ter ocorrido nessa data. 

Para que tenha a menor vivencia que seja como problema de medicao e de
marca(;ao de terras, sobretudo em áreas. da Amazonia Legal, e num país 
onde os recursos cartográficos sao ainda de pouca significancia, este dispostivo 
da Lei n9 6.001 é, simplesmente, hilariante e só demonstra a ignorancia plena de 
quem o redigiu. Prova do quanto alegamos está no fato irrebatível dos días 
presentes através do qual se verifica que ainda agora o órgao federal de 
assistencia ao índio, seja por administracao direta, seja mediante a concorrencia 
pública de que tem participado as melhores e mais ben1 equipadas firmas de 
topografía do país, luta para medir e demarcar as terras indígenas, com um 
quadro demarcatório bem significativo nestes quase dez anos de vigencia do 
Estatuto do Indio. Em qualquer regiao da Amazonia Legal, seja a terra 
indígena ou nao, nenhum trabalho de medicao e demarcacao, em área superior 
a dez mil ( 10.000) hectares poderá ser concluída em seis meses, sabido que o re
gime pluviométrico da Amazónia.impede esse tipo de trabalho, pelo menos, du
ran te seis meses do ano, já que as ch uvas impedem-no de modo terminante. Lo
go, para quem tivesse tal conhecimento, evidente que nao deixaria semelhante 
d isparate no corpo da lei . 

Por outro lado, a atividade de medicao e demarcacao de qualquer área nao 
envolve, apenas e tao-somente, a medicao e demarcacao em si. O procedimento 
é bem mais complexo do que imaginou o legislador de 1973, envolvendo 
vizinhos e confinantes que, obrigatoriamente, terao que ser citados a 
participarem do procedimento administrativo ou judicial de medicao e 
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demarcaGao. Ainda, há que se estabelecer pontos-satélite para absoluta 
confiabilidaae do serviGO demarcatório, já que nao existe no Brasil, como um 
todo, um perfeito servico de triangulacao geodésica capaz de dar certeza e 
confiabilidade a nossa insipiente cartografía. O que ontem se mediu, hoje 
poderá ser refeito de modo completamente diferente do que lhe serviu de base 
inicial, exatamente porque nao se tem, a nao ser através da fixacao de pontos
satélite, como amarrar as medicoes e demarcacoes topográficas de antigamente. 
O dispositivo, pois, <leste art. 65 é, simplesmente, hilariante e de impossível 
aplicabilidade, tanto assim que permanece letra morta. 

Art. 66. O órgiio de protefiio aos silvícolasfará divulgar 
e respeitar as normas dd Convenfiio 107, promulgada pelo 
Decreto n" 53.824 , de 14 de julho de 1966. 

O órgao federal de assistencia ao índio, ao que nos consta, tem, na medida 
do possível, divulgad.o o texto da Convencao 107, que é também conhecida 
mais vulgarmente como a "Convenc;ao de Genebra", que dispoe sobre a 
protecao e integracao das populacoes indígenas, tribais e semitribais, de países 
independentes, adotada pelo Brasil e mandada vigorar entre nós pelo Decreto 
n9 58 .824, de 14 de julho de 1966. 

No final deste trabalho, dentre os diplomas que oferecemos no apendice, o 
leitor encontrará o inteiro teor dessa Convencao, representando, desse modo, a · 
sua inclusao nesta obra, a nossa colaboracao pessoal a necessidade de sua 
divulgacao. 

Art. 67. E mantida a Leí n" 5.371, de 5 de dezembro de 
1967. 

A Lei n9 5.371, de 5 de dezembro de 1967, autorizou o Governo Federal a 
instituir a "Fundacao Nacional do Indio", com a finalidade de: - estabelecer 
as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada nos 
princípios de respeito a pessoa do índio e as instituicoes e comunidades tribais; 
garantía a posse permanente das terras habitadas por silvícolas e ªº usufruto 
exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes; 
preservacao do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contacto com a 
sociedade nacional; resguardo a aculturacao espontanea do índio, de forma a 
que sua evolucao sócio-económica se processe a salvo de mudancas bruscas. 

Outras seis incumbencias a lei atribuiu a nova fundacao como finalidade 
elementar de sua instituicao, como gerir o Patrimonio Indígena, visando a sua 
conservacao, ampliacao e valorizacao; promover o levantamento, análise, estudo 
e pesquisa científica sobre o índio e os grupos socias indígenas; promover a 
prestacao da assistencia médico-sanitária aos índios; promover a educacao de 
base apropriada do índio, visando a sua progressiva integracao na sociedade 
nacional; despertar, pelos instrumentos de divulgacao, o interesse coletivo para 
a causa indigenista; e, finalmente, exercitar o poder de polícia nas áreas 
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reservadas e nas matérias atinentes a protecao do índio, com poderes de 
representaGao ou de assistencia jurídica inerentes ao regime tutelar do índio, tal 
con10 estabelecido na legislaGaO comum ou em leis especiais que a esse respeito 
viessem a ser editadas daí em <liante. 

A Leí n9 5.37 1 estatuiu, igualmente, que, após instituídas a Fundacao 
Nacional do Indio, ficari am automaticamente extintos o Servico de Protecao ao 
1 ndio (SPI ), o Conselho Nacional de Protec;ao aos Indios (CNPI) e o Parque 
Nacional do Xingu (PNX), passando o acervo d.esses tres órgaos a integrar o do 
órgao instituído, que absorveria, também, o pessoal das entidades extintas. 

Art. 68. Esta lei ent.rará e1n vigor na data de sua 
pub/icacao. revogadas as disposi~oes em contrário. 

Brasília, 19 de dezembro de 1973; 152? da 
Independencia e 85" da República. EMILIO G. MEDICI 
- Alfredo Buzaid- António De/fim Netto - José Costa 
Cava/can ti. 

Este dispositivo determina o momento em que a lei passaria a produzir 
seus efei tos, ou seja, o momento de sua vigencia. Publicada no Diário Oficial da 
Uniao em data de 21 de dezembro de 1973, semente a partir desta data iniciou 
ela o seu período de vida real. 

Com isto, foram revogadas todas as disposicoes legais entao existentes e 
que contrariassem o disposto no seu texto. Aquilo que o Estatuto nao inovou 
ou sobre o que nele nao se tratou, continua tendo vigencia no mundo do direito. 
É o caso do que dispoe o Decreto n9 5.484, de 27 de junho de 1928, cuja íntegra 
damos adiante, no apendice a este trabalho. 
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DECRETO N9 5.484, DE 27 DE JUNHO DE 1928 

Regula a situacao dos índios nascidos no território nacional . 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, faco saber que o 
Congresso Nacional decretou e eu sanciono a resolucao seguinte 

TITULO 1 

Situa~ao Jurídica dos Indios 

Disposi~io Preliminar 

Art. l.9 Ficam emancipados da tutela orfanológica vigente todos os 
índios nascidos no território nacional, qualquer que seja o grau de civilizacao 
em que se encontrem. 

CAPITULO ÚNICO 

Classifica~ao, Prerrogativas e Restricoes 

Art. 29 Para os efeitos da presente lei sao classificados nas seguintes cate
gorias os índios do Brasil: 

l 9 - índios nómades; 

29 - índios arranchados ou aldeados; 

39 - índios pertencentes a povoacoes indígenas; 

49 - índios pertencentes a centros agrícolas ou que vivem pro
miscuamente com civilizados. 

Art. 39 A qualquer índio das l •, 2• e 3• categorias é facultado o direito de 
dispor, como quiser, dos seus haveres e designar o seu sucessor em qualquer 
funcao. 

Parágrafo único. No caso de nao haver as indicacoes necessárias ao cum
primento integral deste artigo, será respeitado qualquer meio tradicional de he
ranca ou sucessao adotado pela tribo interessada, nunca a esse respeito inter
vindo autoridade alguma senao o inspetor do Servii;o de Protecao aos Indios ou 
seus auxiliares, e só para apaziguar os animos, porventura desavindos. 
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Art. 49 Aos índios da 4• categoría os funcionários competentes do Ser-

viGo de Prote~o aos Indios prestarao a assistencia devida, nos termo dos arts.: 
29 (ns. 5, 6 e 7) e 14 do regulamento que baixou como Decreto n9 9.2 14, de 15 de 
dezembro de 1911 , requerendo o seu direito perante as justic;as e autoridades. 

Art. 5<? A capacidade, de fato, dos índios sofrerá as restric;oes prescritas 
nesta lei, enquanto nao se incorporarem eles a sociedade civilizada. 

Art. 69 Os índios de qualquer categoría, nao inteiramente adaptados, fi
cam sob a tutela do Estado, que a exercerá segundo o grau de adaptac;ao de 
cada um, por intermédio dos inspetores do Servic;o de Protec;ao aos Indios e Lo
calizaGao de Trabalhadores Nacionais, sendo facultado aos ditos inspetores re
querer ou nomear procurador, para requerer em nome dos mesmos índios, pe
rante as justiGas e autoridades, praticando para o referido fim todos os atos per
mitidos em direito. 

§ l 9 Cada ajudante ou auxiliar do Servic;o de Protec;ao aos Indios recebe
rá urna portaria do inspetor, autorizando-o a substituí-lo, em caso de necessida
de, nas fun<;oes de que trata este artigo. 

§ 29 En1 casos especiais pode o inspetor, mediante procurac;ao, delegar 
poderes a qualquer pessoa para o substituir nas sobreditas func;oes. 

Art. 79 Sao nulos os atos praticados entre indivíduos civilizados e índios 
das l •, 2~ e 3~ categorías, salvo quando es tes f orem representados pelo inspetor 
competente, ou quem fizer as vezes deste. 

TITULO 11 
Das Terras para Indios 

CAPITULO 1 
Terras do Patrimonio Nacional 

Art. 89 O Governo Federal providenciará no sentido de passarem para o 
M inistério da Agricultura, sem onus para este, as terras pertencentes ao Patri
monio Nacional que forem julgadas necessárias ao Servic;o de Protec;ao aos 

Indios. 

Art. 99 Para a f undac;ao de Povoac;oes Indígenas, fica o Governo autori
zado a permutar com particulares as terras do Patrimonio Nacional, que estive
rem sem aplicac;ao, ou que puderem ser alienadas, a juízo do mesmo Governo. 

CAPITULO 11 
Terras Pertencentes aos Estados 

Art. 1 O. O Governo Federal promoverá a cessao gratuita para o domínio 
da Uniao das terras devolutas pertencentes aos Estados, que se acharem ocupa
das pelos índios, bem como a das terras das extintas aldeias que f orem transferi
das as antigas Províncias pela Leí de 20 de outubro de 1887. 
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§ l 9 As terras cedidas serao delimitadas em zonas correspondentes a ocu
paGaO legal já existente, senso respeitada a posse dos índios, assim como o uso e 
gozo por eles das riquezas naturais aí encontradas. 

§ 29 Respeitada essa posse, poderá o Governo Federal empregar as ditas 
terras para a fundaGao de povoac;oes indígenas, ou qualquer outra forma de lo
calizaGao de índio. 

TITULO 111 
Do Registro Civil dos Indios 

CAPITULO 1 
Disposir;oes Preliminares 

Art. 11. As disposic;oes da leí de registro civil de nascimento, casamento 
e óbito sao aplicáveis: 

a) aos ~n?~os perte~centes a centros agrícolas ou que vivem promiscua
mente com c1v1hzados, f1cando eles sujeitos ao regime comum de registro; 

. b) _aos índios das ou~r~s categorias sempre que as circunstancias o permi-
ttrem, nao ficando eles suJeitos a penalidade alguma nos casos de omissao de 
qualquer registro. 

.Art. 12. Para os ef eitos do artigo precedente, letra b, as inspetorias do 
Serv1Go de Prote<;ao aos Indios e Localizac;ao de Trabalhadores Nacionais terao 
a seu carg~, ~~s.suas sed~s, nas povoac;oes indígenas e nos postos do servic;o, os 
trabalhos 1n1c1a1s e subs1diários do registro civil definitivo. 

Art. 13. Nas povoac;oes indígenas e nos postos do servic;o existirao livros 
nas condic;oes do de que trata o art. 99 do Decreto nt? 9.886, de 7 de marc;o de 
1 ~~8, os quais servirao para o assentamento geral das tres espécies do registro 
CIVI l. 

§ l 9 Desses assentamentos, para os devidos fins, será enviada comuni
cac;ao a sede da inspetoria e ao oficial do registro civil da comarca ou termo 
mais próximo, para o processo definitivo do registro. 

§ 29 Na sede da inspetoria, serao devidamente registrados todos esses as
sentamentos em livros identicos aos acima aludidos. 

Art.14. Quando o registro for originariamente feíto no cartório do regis
tro civil, o oficial respectivo deverá enviar a inspetoria urna comunicac;ao con
tendo em resumo as especificac;oes exigidas na lei. 

Art. 15. O registro definitivo, a que se refere o art. 13, § l 9, será feíto na 
co~arca ou termo mais próximo da terra habitada pelo índio, mediante decla
raGao verbal, segundo a forma estabelecida em lei, por comunicac;ao escrita de 
autor~dade ou de duas testemunhas quaisquer, ou ainda por aviso oficial da ins
petona, com todos os esclarecimentos necessários. 
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CAPITULO 11 
Dos nascimentos 

Art. 16. Poderao ser desde já lanc;ados no registro civil, no que respeita 
aos nascimentos, todos os índios existentes no território nacional, qualquer que 
seja a sua idade. 

Art. 17. A inscric;ao dos índios mencionados no artigo precedente será 
feit a em livros distintos dos que se registrarao os nascimentos que forem ocor
rendo. 

Parágrafo único. Esses assentamentos efetuar-se-ao de acordo com as 
prescric;oes dos arts. 13, 14 e 15. 

Art. 18. Nos registros feitos de conformidade com o artigo 16, serao 
pbservadas as declarac;oes de nome, idade presumível, sexo, tribo a que perten
ce, lugar do nascimento e, quando possível, a filiac;ao e o estado civil. 

Parágrafo único. Qualquer outro esclarecimento que interesse a indivi
dualidade do índio inscrito poderá ser lanc;ado no assentamento. 

Art. 19. Os demais registros do nascimento seguirao, tanto quanto possí
vel, as determinac;oes dos arts. 58,59,60,61 e 62 do citado Decreto n9 9.886, de 7 
de marc;o de 1888. 

CAPITULO 111 
Dos casamentos 

Art. 20. Os casamentos de índios das I •, 1 •e 3• categorías, enquanto du
rar o regime de excec;ao da presente lei, nao serao efetuados conforme as formas 
legais que atualmente regem a espécie, nem também reconhecidos oficialmente. 

Art. 21. Aos índios, cujo estado de civilizac;ao permitir o casamento se
gundo o direito comum, fica facultada a habilitac;ao perante o funcionário com
petente da inspetoria, o qual expedirá o respectivo certificado e assistirá ao ato, 
subscrevendo-lhe o termo. 

CAPITULO IV 
Dos óbitos 

Art. 22. Os óbitos serao registrados a proporc;ao que se forem dando nas 
tribos já relacionadas de qualquer modo com as Inspetorias do Servic;o nos Es
tados. 

§ l 9 Os assentamentos respectivos obedecerao ao mesmo plano estabele
cido no Decreto n9 9 .886, de 7 de marc;o de 1888, dispensada a atesta~ao de óbi
to, a qual será substituída por testemunhos de P.essoas iqóneas em número de 
tres ou por ofício de funcionário competente da inspe~oria. 

§ 29 Os índios dos l • , 2• e 3• categorías serao enterrados nos seus cemi
térios próprios, conforme os seus ritos e costumes. 
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TITULO IV 
Disposicao de Direito Penal 

CAPITULO 1 
Dos crimes contra índios 

Art. 23. Os crimes de qualquer natureza, cometidos por civilizados con
tra índios, considerar-se-ao sempre como praticados por superior contra infe
rior, e, como tais, tedio suas penas agravadas pela circunstancia do art. 59, § 99, 
in fine, do Código Penal vigente, além das demais em que porventura incorram 
os autores. 

Art. 24. Os crimes contra a honra e honestidade (Código Penal, Título 
VIID das mulheres indígenas das l •, 2• e 3• categorías, quando forem cometidos 
por civilizados, serao punidos com as penas legais já existentes e mais a da agra
vante caracterizada no artigo precedente, ainda quando tenha havido no ato 
proposta ou consentimento da paciente, de seu pai, marido, irmao ou chefe de 
tribo. 

Art. 25. Invadir a mao armada as sesmarias ou quaisquer terras sob a 
posse dos índios, quer para hostilizá-los, quer para o fim de explorar os produ
tos naturais das ditas terras; cometer depredac;oes ou violencias contra arran
chamentos, aldeias, povoac;oes indígenas ou postos de servic;os; aliciar gente 
para impedir, por qualquer meio de coac;ao, a continuac;ao da posse dos índios 
nas terras por eles ocupadas. 

Pena - de prisao celular, por um a tres anos, além daquelas em que incor
rer pela violencia. 

Parágrafo único. A entrada a noite nos pousos de qualquer espécie, em 
que se abrigam índios, é equiparada, para os efeitos penais, quando praticada 
por indivíduo civilizado, a violac;ao de domicílio, de que trata o art. 196 do Có
digo Penal. 

Art. 26. A destruic;ao ou danificac;ao da coisa de qualquer valor, móvel, 
imóvel ou semovente, de propriedade de índios, será punível segundo o dispos
to no art. 329 do Código Penal. 

Art. 27. Todo aquele que, abusando da boa fé, ingenuidade ou atraso 
mental do índio, sujeitá-lo a exibic;ao ou espetáculos, diante de terceiros, como 
fim de tirar disto lucro ou proveito, será punido de acordo comos arts. 180, l~l 
ou 182 do Código Penal. (Dos crimes contra a liberdade pessoal, segundo as cir
cunstancias.) 

CAPITULO 11 
Dos crimes praticados por índios 

Art. 28. Sao equiparados aos menores de que trata o art. 30 do Código 
Penal os índios nómades, os arranchados ou aldeados e os que tenham menos 
de cinco anos de estabelecimento em povoac;ao indígena. 
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§ J9 O indio de qualquer das tres categorías acima, que tiver praticado 
qualquer infr~ao, obrando com discernimento, será recolhido, mediante requi
si<;ao do inspetor competente, a colonias correcionais, ou estabelecimentos in
dustriais disciplinares, pelo tempo que ao mesmo inspetor parecer, contanto 
que nao exceda de cinco anos. 

§ 2<:> Entende-se por estabelecido em povoacao indígena aquele que mora 
efetivamente nela, qualquer que seja a sua condic;ao, descontando-se no respec
tivo cómputo as inter.rup~oes que porventura se derem com a volta temporária 
do índio a selva. 

Art. 29. Os índios que tiverem mais de cinco anos de residencia em po
. voa~ao indígena, quando cometerem qualquer ·infracao prevista na legisla~ao 
penal comum, serao punidos com a metade somente das penas nela instituídas. 

Art. 30. As circunstancias agravantes previstas nos art. 39 e 41 do Códi
go Penal nao influem na aplicac;ao das penas dos índios da 1 •, 2• e 3• categorías 
do art. 2<:> desta Jei. 

Parágrafo único. As circunstancias atenuantes do art. 42 do dito Código 
intluem para a diminuic;ao das penas impostas aos índios das mencionadas cate
gonas. 

Art. 31. Os índios de que trata o art. 29 nao poderao sofrer prisao celu
lar, a qual será substituída pela prisao disciplinar, por igu_al tempo, em estabele
cimentos industriais especiais (Código Penal, art. 49). 

Art. 32. Ficam desde sujeitos, como qualquer cidadao, ao regime có
mum de direito' os índios que passarem para os centros agrícolas de que trata o 
Decreto n<:> 9 .214, de 15 de dezem bro de 1911. 

TITULO V 

Dos bens dos índios 

CAPITULO 1 

/sen~oes e regalias 

Art. 33. Ficam isentas de qualquer imposto federal as doa~oes gratuitas 
ou onerosas e as demais transmissoes de bens dos índios, todas as quais, podem 

. ser feítas por simples termo lavrado,. com duas testemunhas, em livro especial 
da respectiva inspetoria do servico, seja qual for o valor do contrato, observa
das em tudo o mais, para que, tais atos possam valer contra terceiros, as leis em 
vigor sobre a transcricao nos registros oficiais. 

Art. 34. Ficam também isentos de qualquer pagamento federal de im
posto, selo, custas e outr.os, todos os papéis, requerimentos, escrituras, certi-

' does e documentos promovidos pela inspetoria competente e que tratem de 
questoes relativas aos índios ou que sejam do legítimo interesse deles. 
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Parágrafo único. Sao absolutamente gratuitas, no que con cerne a compe
tencia federal, todas as práticas e celebracoes tendentes ao mesmo fim. 

Art. 35. Nas divisoes e demarcacoes de terras dos indios, os emolumen
tos dos empregados no juízo e os honorários do pessoal técnico podem ser pa
gos, em falta de meios pecu'niários da tribo interessada, com o produto da ven
da, em hasta pública, da quota de terras julgada suficiente para ocaso, a juízo 
do inspetor e de acordo com o valor vigente. 

Parágrafo único. Nao poderao, entretanto, concorrer, por si ou por ou
trem, a referida hasta pública, nem os funcionários do Servico nem os emprega
dos no Juízo, nem o pessoal técnico: sendo nula, de pleno direito, toda a aqui
siGao feíta por eles direta ou indiretamente . 

Art. 36. Para a defesa das suas pessoas e do seu patrimonio, gozarao os 
índios das l {l, 2{1 e 3{1 categorías de assistencia gratuita, judiciária ou de qualquer 
espécie, por parte das inspetorias do Servico ou das autoridades federais, quer 
nos processos de natureza pública, quer nos de caráter particular. 

CAPITULO 11 

Da gestiio dos bens 

Art. 37. Até a passagem dos índios para o centro agrícola ou sua incor
poraGao a sociedade civilizada, nos termos desta lei, sao os inspetores, cada um 
na sua circunscriGao, encarregados da gestao dos bens que os índios venham a 
possuir por doaGao ou qualquer outro meio; e, como tal, apresentarao, anual
mente, a autoridade judiciária competente, as contas da mencionada gestao 
para o necessário julgamento. 

§ 1 <:> Os saldos em dinheiro e os remanescentes de qualquer espécie pode
rao ser convenientemente empregados pelo inspetor em. beneficio da comunhao 
indígena a que pertencerem os bens, ou constituirao um fundo patrimonial de
vidamente depositado em nome individual do índio ou da coletividade~ confor· 
me a na tu reza dos mesmos bens e o destino que lhes f or assinado e tu do me
diante homologacao do juiz competente. 

§ 29 Haverá nas inspetorias livros para arrolamento desses bens, o qual 
será feíto tomando-se por base as respectivas comunicacoes das povoacoes indí
genas ou postos do Servico. 

Art. 38. Desde que passe para centro agrícola ou se incorpore a socieda
de civilizada, receberá o índio os bens que lhe pertencam individualmente, para 
que os possa livremente administrar. 

Art. 39. No caso da coletividade (grupo, horda, tribo ou nacao) passar 
na totalidade para centro-agrícola ou ser incorporada a sociedade civilizada, 
far-se-á entrega dos bens comuns ao chefe respectivo; se, porém, urna parte da 
dita coletividade permanecer em povoacao indígena ou posto do Servi~o, ficará 
sob a gestao do inspetor a quota que proporcionalmente caiba a essa parte. 
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Disposi~oes Gerais 

Art. 40. O Governo Federal providenciará no sentido de passarem para 
o Ministério da Agricultura os edificios ou outra qualquer propriedade do Pa
trimonio Nacional que, estando sem aplicacao, forem julgados necessários ao 
Servi<;o de ProteGao aos Indios, ficando também autorizado a permutar com 
particulares tais propriedades por terrenos úteis ao mesmo Servico. 

Parágrafo único. Nas transacoes desta ordem serao nomeados peritos de 
ambas as partes pa.ra as convenientes avaliacoes. 

Art. 41. A anulacao dos atos e contratos feitos com violacao do art. 35 • 
desta lei será promovida por acao· sumária, pelo campetente inspetor. 

Art. 42. Consideram-se incorporados a sociedade civilizada (art. 5) e, 
portanto, em condiGoes de responder pelos seus atos, os índios que, conforme 
atestaGao do inspetor competente, sejam equiparados aos pertencentes aos cen
tros agrícolas. 

Art. 43. As prerrogativas, de que trata a presente lei nao tem aplicacao 
aos índios, que, estando em promiscuidade com civilizados, se prevalecam da 
sua qualidade para cometer abusos, ou que os cometam por influencia de ou
trem. 

Parágrafo único. Se, em tal caso, tiver o índio agido por si mesmo, sem 
sugestao alheia, servirao de atenuantes ou de agravantes os seus precedentes; 
conforme forem bons ou maus. 

Art. 44. Em caso de coacao, ou iminencia de coacao, por ilegalidade ou 
abuso de poder, contra índio, cabe ao inspetor respectivo ou a qualquer de seus 
representantes, interpor sem demora perante o juiz competente o pedido de 
habeas-corpus. 

Art. 45. Aos índios que forem sendo inscritos no registro civil será entre
gue urna ficha com a designacao da inspetoria e o número correspondente do 
registro. 

Art. 46. Para execucao da presente lei, assim como do regulamento que 
baixou com o Decreto n9 9 .214, de 15 de dezembro de 1911, poderá o Governo 
Federal utilizar-se, quando houver cabimento e oportunidade, do regulamento 
que baixou com o Decreto n9 4.956, de 9 de setembro de 1903. 

Art. 47. É livre a iniciativa particular de catequese religiosa, sem prejuí
zo da fiscalizacao do inspetor competente em tudo que se refira aos interesses 
dos índios. 

Art. 48. Ficam incorporadas a esta lei, para todos os efeitos, as dispo
sicoes do regulamento anexo ao Decreto n9 9.214, de 15 de dezembro de 1911. 

Art. 49. Estando os índios das 1 •, 2• e 3• categorías sob o regime de ex
cecao da presente lei, ficam sob o amparo das autoridades federais competen-
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tes, que, entretanto, poderao invocar o auxilio das autoridades estaduais, quan
do o julgarem necessário. 

§ l Q Sob pretexto algum será lícito a quaisquer autoridades promover ou 
ef etuar expediGao armada .contra indios. 

§ 29 A cooperacao dos governos estaduais para a obra de pacificacao dos 
índios e protecao de que carecem" será prestada, a juízo do Governo Federal, e 
de acordo com o plano adotado para o mencionado servico. 

Art. 50. Revogam-se as disposicoes em contrário. 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 1928, 1079 da Independencia e 409 da Re
pública. - WASHINGTON LUIZ P. DE SOUZA - Geminiano Lyra Castro 
- Augusto de Vianna do Castelo - F.C. de Oliveira Botelho. 

DECRETO N9 58.824, DE 14 DE JULHO DE 1966 

Promulga a Conve~ao n!' 107, sobre as popula~oes indígenas e tribais. 

O Presidente da República 

Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo n9 20, de 
1965, a Conven<;ao n9 107 sobre a prote<;ao e integra<;ao das populac;oes indíge
nas e outras popula<;oes tribais e semitribais de países independentes, adotada em 
Genebra, a 26 de junho de 195 7, por ocasiao da quadragésima sessao da Confe
rencia Geral da Organiza<;ao Internacional .do Trabalho; 

E havendo a referida Conven-;ao entrado em vigor, para o Brasil, de confor
rnidade com seu art. 31, parágrafo 39, a 18 de junho de 1966. Isto é, doze. meses 
após a data do registro da ratificac;ao brasileira na Repartic;ao Internacional do 
Trabalho, o que se efetuou a 18 de junho de 1965; 

Decreta que a referida Conven<;ao, apensa por cópia ao presente Decreto, 
s<:ja executada e cumprida tao inteiramente como nela se contém: 

H. CASTELLO BRANCO - Presidente da República. 

CONVEN~AO N9 107 

Convenc;ao sobre a Prote<;ao e Integra<;ao das Populac;oes Indígenas e outras 
Popula<;oes Tribais e Semitribais de Países Independentes. 

A Conferencia Geral da Organiza<;ao Internacional do Trabalho convocada 
em Genebra pelo Conselho de Administra<;ao da Repartic;ao Internacional do 
Trabalho e reunida nessa cidade em 5 de junho de 195 7, em sua quadragésima 
sessao. 

Depois de ter decidido aprovar diversas propostas relativas a prote<;ao e inte
gra<;ao das popula<;oes indígenas e outras populac;oes tribais e semitribais de paí
ses independentes, questao que constituí o sexto item da ordem do dia da sessao; 
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Depois de ter decidido que tais proposic;;oes se revestiriam da torma de urna 
convenc:;ao i9ternacional; 

Considerando que .a Declarac;ao de Filadélfia afirma que todos os seres hu
manos temo direito de buscar o progresso material e o desenvolvimento espiri
tual dentro da liberdade e dignidade e com seguranc;;a económica e oportunidade 
. . 
1gua1s; 

Considerando que há nos diversos países independentes populac;oes indíge
nas e outras popuiac;oes tribais e semitribais que nao se acham ainda integradas 
na comunidade nacional e que sua situac:;ao social, económica e cultural lhes im-

• 
pede de se beneficiar plenamente dos direitos e vantagens de que gozam os outros 
elementos da pop u lac:;ao; 

Considerando que, é conveniente, tanto do ponto de vista humano como no 
interesse dos países interessados, procurar a melhoria das condic;oes de vida e tra
balho dessas populac;oes mediante urna ac;ao simultanea sobre o conjunto de fa
tores que as mantiveram até aquí a margem do progresso da comunidade nacio
nal de que fazem parte; 

·considerando que a aprova<;ao de normas lnternacionais de caráter geral 
sobre o assunto será de molde a facilitar as providencias indispensáveis para asse
gurar a protec;ao das populac;oes em jogo, sua integrac;ao progressiva nas respec
tivas comunidades nacionais e a melhoria de suas condic;oes de vida ou de traba
lho; 

Notando que tais normas foram formuladas em colaborac;ao com as Nac;oes 
Unidas, a Organiza<;io das Nacoes Unidas para a Alimentac;;ao e Agricultura, a 
Organizac:;ao das Nac;oes Unidas para a Educac;ao, Ciencia e Cultura e a Organi
zac:;ao Mundial da Saúde, nos escaloes competentes e nos respectivos setores, e 
que se propoe a procurar que as referidas entidades prestem, de maneira contí
nua, sua colabora<;ao as medidas destinadas a estimular e assegurar a aplica<;ao de 
tais normas, aprova aos vinte e seis de junho de mil novecentos e cinqüenta e sete 
a presente conven<;io, que será intitulada Convenc:;ao sobre as populac;qes indíge
nas e tribais, 195 7. 

PARTE I - PRINCIPIOS GERAIS 

Artigo J9 

1. A presente conven~o se aplica: 

a) aos membros das populac;óes tribais ou semitribais em países indepen
dentes, cujas condic;oes sociais e económica(i correspondam a um estágio menos 
adiantado que o atingido pelos outros setores da comunidade nacional e que se
jam regidas, total ou parcialmente, por costumes e tradic;oes que lhe sejam pecu
liares ou por urna legislac;ao especial; 

b) aos membros das populac;oes tribais ou semitribais de países indepen
dent~s, que s~jam consideradas como indígenas. pelo fato de descenderem das po-
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pulac:;oes que habitavam o país, ou urna regiao geográfica a que pertenc;:a tal país, 
na época da conquista o~ da colonizac;ao e que, qualquer que seja seu estatuto 
jurídico, le:vem urna vida mais conforme as instituic;oes sociais, económicas e cul
turais daquela época do que as instituic;oes peculiares a nac:;ao a que pertencem. 

2. Para os fins da ptesente convenc;ao, o termo "semitribal" abrange os 
grupos e as pessoas que, embora prestes a perderem suas características tribais, 
nao se achem ainda integrados na comunidade nacional. 

3. . As populac:;oes tribais ou semitribais mencionadas nos parágrafos 19 e 29 
do presente artigo sao designadas, nos artigos que se seguem, pela expressao 
"populac;oes interessadas". 

Artigo 29 

1. Competirá principalmente aos governos por em prática programas 
coordenados e sistemáticos com vistas a protec;:io das populac;oes interessadas e 
sua integra,c;;ao progressiva na vida dos respectivos países. 

2. Tais programas compreenderao medidas para: 

a) permitir que as referidas populac;;oes se beneficiem, em condic;oes de 
igualdade, dos direitos e possibilidades que a legislac;ao nacional assegura aos de
mais elernentos da populac;ao; 

b) promover o desenvolvimento social, económico e cultural das referidas 
populac;oes, assim como a melhoria de seu padrao de vida; 

e) criar possibilidades de integrac;:io nacional, com exclusao de toda medida 
destinada a assimilac;ao artificial dessas populac;óes. 

3. Esses programas terao essencialmente por objetivos o desenvolvimento 
da dignidade, da utilidade social e da iniciativa do indivíduo. 

4. Será excluído a forc;a ou a coen;ao com o objetivo de integrar as popu
lac;óes interessadas na comunidade nacional. 

Artigo 39 

l. Deverao ser tomadas medidas especiais para proteger as instituic;óes, as 
pessoas, os bens e o trabalho das populac;oes interessadas durante o tempo que 
sua situac;ao social, económica e cultural as impec;a de gozar dos beneficios da le
gislac;ao social do país a que pertencem. 

2. Serao tomadas providencias para assegurar que tais medidas especia is de 
protec;ao: 

a) nao sirvam para criar ou prolongar um estado de segrega<;io; 

b) nao permanecam em vigor além do tempo que perdurar a necessidade 
de protecao especial e na medida em que for necessária tal prot~ao. 
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3. Essas medidas espec1a1s de prote~ao nao deverao importar em 
qualquer prejuízo para o gozo, sem discriminacao, da generalidade dos direitos 
inerentes a qualidade de ciqadao. 

Artigo 49 

Na aplicacao das disposicoes da presente convencao relativas a integracao 
das populacoes interessadas, será preciso: 

a) tomar devidamente em consideracao os valores culturais e religiosos e 
os métodos de controle social peculiares a tais populacoes, assim como a 
natureza dos problemas que se lhes deparam, tanto do ponto de vista coletivo 
como individual, ao serem expostas a modificacoes de ordem social e 
económica; 

b) tomar consciencia do perigo que pode advir da subversao dos valores e 
das instituicoes das referidas populacoes, a menos que os mesmos possam ser 
substituídos de maneira adequada e com o consentimento dos grupos 
interessados; 

e) empenhar-se em aplainar as dificuldades experimentadas por essas 
populacoes na adaptacao a novas condicoes de vida e trabalho. 

Artigo 59 

Na aplicacao das disposicoes da presente convencao relativa a protecao e 
integracao das populacoes interessadas, os governos deverao: 

a) procurar a colaboracao dessas populacoes de seus representantes; 

b) proporcionar a essas populacoes, a possibilidade de exercer 
plenamente seu espírito de iniciativa; 

e) incentivar por todos os meios possíveis, entre as referidas populacoes, o 
desenvolvimento das liberdades cívicas e o estabelecimento de órgaos letivos ou 
a participacao em entidades dessa natureza. 

Artigo 69 

A melhoria das condic;oes de vida e trabalho das populacoes interessadas e 
de seu padrao educacional terao alta prioridade nos programas gerais de 
desenvolvimento económico das regioes por elas habitadas. Os projetos 
específicos de desenvolvimento económico de tais regioes deverao ser 
igualmente elaborados de maneira a favorecer essa melhoria. 

Artigo 7" 

1. Ao serem definidos os direitos e as obrigacoes das populacoes 
interessadas, será preciso levar-se em conta seu direito costumeiro. 

2. Tais populacoes poderao conservar seus costumes e instituicoes que 
nao sejam incompatíveis com o sistema jurídico nacional ou os objetivos dos 
programas de integracao. 
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3. A aplicacao dos parágrafos precedentes do presente artigo nao deverá 
impedir que os membros daquelas populacoes se beneficiem conforme sua 
capacidade individual, aos direitos reconhecidos a todos os cidadaos do país e 
de assumir as obrigacoes correspondentes. 

Artigo 89 

Na medida em que for compatível com os interesses da comunidade 
nacional e com o sistema jurídico nacional: 

a) Os métodos de controle social peculiares as populacoes interessadas 
deverao ser utilizados, tanto quanto possível, para reprimir os delitos 
cometidos pelos componentes de tais populacoes; 

b) quando nao for possível a utilizacao de tais métodos de controle, as 
autoridades e os tribunais chamados a conhecer de tais casos deverao tomar em 
consideracao os costumes dessas populacoes em matéria penal. 

Artigo 99 

Salvo os casos previstos pela lei com relacao a todos os cidadaos, a 
prestacao obrigatória de servicos pessoais, remunerada ou nao, imposta seja 
por que f arma o for aos membros das populacoes interessadas, será proibida 
sob pena de sancoes legais. 

Artigo 10 

1. As pessoas pertencentes as populacoes interessadas deverao beneficiar
se de urna protecao especial contra o uso abusivo da detencao preventiva e 
dispor de meios legais para assegurar a protecao efetiva de seus direitos 
fundamentais. 

2. Na aplicacao a membros das populacoes interessadas de sancoes 
penais previstas pela legislacao federal, deverá levar-se em conta o grau de 
desenvolvimento cultural dessas populacoes. 

3. Deverá ser dada preferencia antes aos métodos de recuperacao que aos 
de reclusao. 

PARTE 11 - TERRAS 

Artigo 11 

O direito de propriedade, coletivo ou individual, será reconhecido aos 
membros das populacoes interessadas sobre as terras que ocupem 
tradicionalmente. 

Artigo 12 

1. As populacoes interessadas nao deverao ser deslocadas de seus 
territórios habituais sem seu livre consentimento, a nao ser de conformidade 
com a legislacao nacional, por motivos que visem a seguranca nacional, no 
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interesse do desenvolvimento económico do país ou no interesse da saúde de 
tais populacoes. 

~ 

2. Quando, em tais casos, se impuser um deslocamento a título 
excepcional, os interessados receberao terras de qualidade ao menos igual a das 
que ocupavam anteriormente e que lhes permitam satisfazer suas necessidades 
atuais' e assegurar seu desenvolvimento futuro. Quando houver possibilidades 
de encontrar outra ocupacao ou os interessados preferirem receber urna 
indenizacao em espécie ou em dinheiro, serao assim indenizados com as devidas 
garantías. 

3. As pessoas assim deslocadas deverao ser integralmente indenizadas 
por toda parte ou dano por elas sofrido em conseqilencia de tal deslocamento. 

Artigo 13 

J. As modalidades de transmissa9 dos direitos de propriedade e de 
disposicoes das terras, consagradas pelos costumes das populacoes 
interessadas, serao respeitadas no quadro da legislacao nacional, na medida em 
que atendam as necessidades de tais populacoes e nao prejudiquem seu 
desenvolvimento económico e social. 

2. Serao tomadas medidas para evitar que pessoas estranhas a essas 
populacoes possam prevalecer-se de seus costumes ou da ignorancia dos 
interessados em relacao a lei com o objetivo de adquirir a propriedade ou o uso 
de terras pertencentes a essas populacoes. 

Artigo 14 

Programas agrários nacionais deverao garantir as populacoes interessadas, 
condicoes equivalentes as de que se beneficiam os demais setores da 
comunidade nacional, no que respeita: 

a) a concessao de terras suplementares quando as terras de que tais 
populacoes disponham sejam insuficientes para lhes assegurar os elementos de 
urna existencia normal ou para f azer fa ce a seu crescimento demográfico; 

b) a concessao dos meios necessários ao aproveitamento das terras já 
possuídas por tais populacoes. 

PARTE 111 - RECRUTAMENTO E CONDICOES DE EMPREGO 

Artigo 15 

l. Cada Membro deverá, no quadro de sua legislacao nacional, tomar 
medidas especiais a fim de assegurar aos trabalhadores pertencentes as 
populacoes interessadas urna protecao eficaz no que concerne ao recrutamento 
e as condicoes de emprego durante o tempo em que tais trabalhadores nao 
possam beneficiar-se da protecao que a lei dispensa aos trabalhadores em geral. 
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2. Cada Membro fará tudo o que estiver ao seu alcance para evitar 
qualquer discriminacao entre os trabalhadores pertencentes as populacoes 
interessadas e os demais trabalhadores, especialmente no que respeita: 

a ) ao acesso aos empregos, inclusive os empregos qualificados; 

b) a remuneracao igual para irabalho de valor igual; 

e) a assistencia médica e social, a prevencao e reparacao dos acidentes de 
trabalho e as moléstias profissionais, a higiene do trabalho e ªº alojamento; 

d) ao direito de associacao, ao direito de se entregarem livremente a 
todas as atividades sindicais que nao sejam contrárias a lei, e ªº direito de 
concluírem convencoes coletivas com os empregadores e com organizacoes 
patrona is. 

PARTE IV - FORMA(;AO PROFISSIONAL, 
ARTESANATO E INDÚSTRIAS RURAIS 

Artigo 16 

As pessoas pertencentes as populacoes interessadas gozarao das mesmas 
facilidades de formacao profissional que os demais cidadaos. 

Artigo 17 

l. Quando os programas de f ormacao profissional de aplicacao geral nao 
atenderem as necessidades peculiares das pessoas pertencentes as populacoes 
interessadas, os governos deverao criar meios especiais de f ormacao destinados 
a tais pessoas. 

2. Es ses meios especiais de f ormacao sera o determinados por um estudo 
detido do meio económico do grau de desenvolvimento cultural e das 
necessidades rea is dos diversos grupos profissionais das referidas populacoes; 
deverao os mesmos permitir notadamente aos interessados receber a formacao 
necessária para exercer as ocupacoes a que essas populacoes se tenham 
mostrado tradicionalmente aptas. 

3. Esses meios especiais de formacao nao serao proporcionados, a nao 
ser depois que o grau de desenvolvimento cultural dos interessados o exija nas 
fases adiantadas do processo de integracao, deverao ser substituídos pelo meio 
previsto para os demais cidadaos. 

Artigo 18 

l . O artesanato e as indústrias rurais das populacoes interessadas serao 
estimulados na medida em que constituírem fatores de desenvolvimento 
económico, de maneira a auxiliar tais populacoes a elevar seu padrao de vida e 
a se adaptar aos modernos métodos de produ~ao e de colocacao das 
mercadorias. 
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2. O artesanato e as indústrias rurais serao desenvolvidos, de modo a 
salvaguardar:-o patrimonio cultural dessas populac;oes e a melhorar seus valores 
artísticos e seus meios de expressao cultural. 

PARTE V - SEGURANCA SOCIAL E SAÚDE 

Artigo 19 

Os regimes de seguranca social existentes serao prog~essivamente 
ampliados, na medida do possível, de modo a abrangerem: 

a) os assalariados pertencentes as populacoes interessadas; 

b) as demais pessoas pertencentes a essas populacoes. 

Artigo 20 

1. Os governos assumirao a responsabilidade de colocar servicos de 
saúde adequados a disposicao das populac;oes interessadas. 

2. A organizacao desses servic;os será baseada no estudo sistemático das 
condicoes sociais, económicas e culturais das populac;oes interessadas. 

3. O desenvolvimento de tais servicos acompanhará a aplicacao de 
medidas gerais de progresso social, económico e cultural. 

PARTE VI - EDUCACAO E MEIOS DE INFORMACAO 

Artigo 21 

Serao tomadas medidas para assegurar aos membros das populacoes 
interessadas a possibilidade de adquirir urna educac;ao em todos os níveis em pé 
de igualdade com o resto da comunidade nacional. 

Artigo 22 

l. Os programas de educac;ao destinados as populacoes interessadas 
serao adaptados, no que respeita aos métodos e as técnicas ao grau de 
integracao social, económica ou cultural dessas populacoes na comunidade 
nacional. 

2. A elaboracao de tais programas deverá ser normalmente precedida de 
estudos etnológicos. 

Artigo 23 

l. Será ministrado as criancas pertencentes as populacoes int~ressadas 
ensino para capacitá-las a ler e escrever em sua língua materna ou, em caso de 
impossibilidade, na língua mais comumente empregada pelo grupo a que 
pertencam. 

2. Deverá ser assegurada a transicao progressiva da língua materna ou 
vernacular pa ra a língua nacional ou para urna das línguas oficiais do país. 

3. Serao tomadas, na medida do possível, as devidas providencias para 
salvaguardar a língua materna ou vernacular. 
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Artigo 24 

o ensino primário deverá ter por objetivo dar as criancas pertencentes as 
populacoes interessadas conhecimentos gerais e aptidoes que as auxiliem a se 
integrar na comunidade nacional. 

Artigo 25 

Deverao ser tomadas medidas de caráter educativo nos demais setores da 
comunidade nacional e, especialmente, nos que forero mais diretamente ligados 
as postulacoes interessadas, a fim de eliminar preconceitos que aqueles 
porventura alimentem em relac;ao a estas últimas. 

Artigo 26 
• 

1. Os governos deverao tomar medidas adaptadas as particularidades 
sociais e culturais das populac;oes interessadas, com o objetivo de lhes fazer 
conhecer seus direitos e obrigacoes, especialmente no que diz respeito ao 
trabalho e aos servicos sociais. 

2. Se necessário, serao utilizadas para esse fim traducoes escritas e 
inf ormacoes largamente definidas nas línguas dessas populacoes. 

PARTE VII - ADMINISTRACAO 

Artigo 27 

1. A autoridade governamental responsável pelas questoes que sao 
objeto da presente convencao deverá criar ou desenvolver instituicoes 
encarregadas de administrar os programas em apreco. 

2. Tais programas deverao incluir: 

a) a planificacao, coordenac;ao e aplicacao de medidas adequadas para o 
desenvolvimento social, económico e cultural das populacoes em causa; 

b) a proposta as autoridades competentes de medidas legislativas e de 
outra natureza; 

e) o controle da aplicac;ao de tais medidas. 

PARTE VIII - DISPOSICOES GERAIS 

Artigo 28 

A natureza e o alcance das medidas que deverao ser tomadas para dar 
cumprimento a presente convencao deverao ser determinados com 
flexibilidade, levando-se em conta as condicoes particulares de cada país. 

Artigo 29 

A aplicacao das disposic;oes da presente convencao nao importará em 
prejuízo para as vantagens garantidas as populacoes interessadas em virtude de 
disposicoes de outras convencoes ou recomendacoes. 
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Artigo 30 

As retificacoes formais da presente convencao serao comunicadas ao 
Diretor-Geral da Reparticao Internacional do Trabalho, e por ele registradas. 

Artigo 31 

1. A presente convencao nao obrigará senao aos membros da 
Organizacao Internacional do Trabalho, cuja ratificacao tenha sido registrada 
pelo Diretor-Geral. 

2. Esta convencao entrará em vigor doze meses depois que as ratificacoes 
de dois membros tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral. 

3. Em seguida, a presente convencao entrará em vigor, para cada 
membro, doze meses depois da data em que a ratificacao do mesmo tenha sido 
registrada. 

Artigo 32 

1. Todo Membro que tenha ratificado a presente convencao poderá 
denunciá-la ao término de um período de dez anos a contar da data da entrada 
em vigor inicial da mesma, por ato comunicado ao Diretor-Geral da 
Reparticao Internacional do Trabalho, e por este registrado. A denúncia nao se 
tornará efetiva senao um ano depois de ter sido registrada. 

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente convencao e que, no 
espaco de um ano após a expiracao do período de dez anos, mencionado no 
parágrafo anterior, nao faca uso da faculdade de denúncia prevista no presente 
artigo, ficará obrigado por um novo período de dez anos, podendo depois 
denunciar a atual convencao ao expirar cada período de dez anos nas condicoes 
previstas no presente artigo. 

Artigo 33 

1. O Diretor-Geral da Reparticao Internacional do Trabalho notificará 
todos os membros da Organizacao Internacional do Trabalho sobre o registro 
de todas as ratificacoes e denúncias que lhe sejam comunicadas pelos membros 
da Organizacao. 

2. Ao notificar aos membros da Organizacao o registro da segunda 
ratificacao que lhe tenha sido comunicado, o Diretor-Geral chamará a atencao 
dos membros da Organizacao para a data em que a presente convencao entrará 
em vigor. 

Artigo 34 

O Diretor-Geral da Reparticao Internacional do Trabalho comunicará ao 
Secretário-Geral das Nacoes Unidas, para fins de registro, nos termos do artigo 
102 da Carta das N acoes U ni das, inf ormacoes completas sobre todas as 
ratificacoes e todos os atos de denúncia que tenha registrado em conformidade 
com os artigos precedentes. 
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Artigo 35 

Sem.pre que julgar necessário, o Conselho de Administracao da Reparticao 
Internacional do Trabalho apresentará a Conferencia Geral um relatório sobre 
a aplicacao da presente convencao e examinará se cabe incluir na ordem do dia 
da Conferencia a questao de sua revisao total ou parcial. 

Artigo 36 

. ~ . No caso de ~dotar a Conferencia urna nova convencao que importe em 
rev1sao total ou parcial da presente convencao, e a menos que a nova convencao 
nao disponha em contrário: 

. ~ ) a ratific~cao da nov~ ~onvencao por um membro, que importe em 
rev1sao, acarretana de pleno direito, nao obstante o artigo 32 acima a denúncia 
imediata da presente convencao, sob reserva de que a nova conv;ncao tenha 
entrado em vigor; 

b) _a pa~tir ~a data de entrada em vigor da nova convencao, a presente 
convencao deixana de ficar aberta a ratificacao dos membros. 

2. A presente convencao permaneceria, entretanto, em vigor em sua 
form a e conteúdo para os membros que a tivessem ratificado, e que nao 
ratificassem a nova convencao. 

As versees francesa e inglesa do texto da presente convencao fazem 
igualmente fé. 

Artigo 37 

o texto que precede é o texto autentico da convencao devidamente 
aprovada pela Conferencia Geral da Organizacao Internacional do Trabalho 
e1n sua quadragésima sessao, realizada em Genebra e que foi encerrada em 27 
de junho de 1957. 

Publicado no Diário Oficial de 20 de julho de 1966. 

LEI N9 5.371, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967 

Autoriza a institui~ao da "Funda~ao Nacional do Indio" e dá 
outras providéncias. 

Art. 19 Fica o Governo federal autorizado a instituir urna fundacao, com 
património próprio e personalidade jurídica de direito privado, nos termos da 
lei civil, denominada " Fundacao Nacional do Indio" , com as seguintes 
fin alidades: 

1 - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política 
indigenista, baseada n9S princípios a seguir enumerados: 

a) respeito a pessoa do índio e as instituicoes e comunidades tribais; 
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b) garantia a posse permanente das terras que habitam e ªº usufruto 
exclusivo dos ,.recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes; 

e) preservacao do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu 
contacto com a sociedade nacional; 

d) resguardo a aculturacao espontanea do índio, de forma a que sua 
evolucao sócio-economica se processe a salvo de mudancas bruscas; 

11 - gerir o Patrimonio Indígena, no sentido de sua conservacao, 
ampliacao e valorizacao; 

lll - promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas 
sobre o índio e os grupos sociais indígenas; 

IV - promover. a prestacao da assistencia médico-sanitária aos índios; 

V - promover a educacao de base apropriada do índio visando a sua 
progressiva integracao na sociedade nacional; 

VI - despertar, pelos instrumentos de divulgac;ao, o interesse coletivo 
para a causa indigenista; 

VII - exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias 
atinentes a protecao do índio. 

Parágrafo único. A Fundacao exercerá os poderes de represen taca o ou 
assistencia ju~ídica in eren tes ao regime tutelar do índio, na forma estabelecida 
na legislacao civil comum ou em leis especiais. 

Art. 29 O patrimonio da Fundacao será constituído: 

1 - pelo acervo do Servico de Protecao aos Indios (SPI}, do Conselho 
Nacional de Protecao aos Indios (CNPI) e do Parque Nacional do Xingu 
(PNX); 

11 - pelas dotacoes orcamentárias e créditos adicionais que lhe forem 
atribuídos; 

111 - pelas subvencoes e doacoes de pessoas físicas, entidades públicas e 
privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais; 

IV - pelas rendas e emolumentos provenientes de servicos prestados a 
terceiros. 

V - pelo dízimo de renda líquida anual do Patrimonio Indígena. 

§ J 9 Os bens, rendas e servic;os da Fundac;ao sao isentos de impostos 
federais, estaduais e municipais, de conformidade com a letra He", ítem 111, do 
art. 20 da Constituicao. 

§ 29 O orcamento da Uniao, consignará, em cada exercício, recursos 
suficientes ao atendimento das despesas da Fundacao. 
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§ 39 A Fundacao poderá promover a obtenc;ao de cooperac;ao financeira e 
assistencia técnica internas ou externas, públicas ou privadas, coordenando e 
adequando a sua aplicacao aos planos estabelecidos. . 

Art. 39 As Rendas do Patrimonio Indígena serao administradas pela 
Fundacao tendo em vista os seguintes objetivos: 

1 - emancipacao económica das tribos; 

11 - acréscimo do patrimonio rentável; 

lI 1 - custeio dos servicos de assistencia ao índio. 

Art. 49 A Fundacao terá sede e foro na Capital Federal e se regerá por 
Estatutos aprovados pelo Presidente da República. 

§ }9 A Fundacao será administrada por um Conselho Diretor, composto 
de pessoas de ilibada reputac;ao, representantes de órgaos públicos ou entidades 
interessadas e escolhidas na forma dos Estatutos. 

§ 29 A Fundacao ficará vinculada ao Ministério do Interior, ao qual 
caberá promover o ato de sua instituicao, nos termos da Leí. 

Art. 59 A Fundacao, independentemente da supervisao ministerial 
prevista no Decreto-leí n9 200 (*), de 25 de fevereiro de 1967, prestará con tas da 
gestao do Patrimonio Indígena ao Ministério do Interior. 

Parágrafo único. Responderá a Fundacao pelos danos que os seus 
empregados causem ao Patrimonio Indígena, cabendo-lhe ac;ao regressiva 
contra o empregado responsável, nos casos de culpa ou dolo. 

Art. 69 Instituida a Fundacao, ficarao automaticamente extintos o 
Servico de Protecao aos Indios (SPI), o Conselho Nacional de Protec;ao aos 
Indios (CNPI) e o Parque Nacional do Xingu (PNX). 

Art. 79 Os quadros de pessoal dos órgaos a que se refere o artigo anterior 
serao considerados em extincao, a operar-se gradativamente, de acordo com as 
normas fixadas em Decreto. 

§ l 9 Os servidores dos quadros em extincao passarao a prestar servic;os a 
Fundacao, consoante o regime legal que lhes é próprio, podendo, entratanto, 
optar pelo regime da legislac;ao trabalhista, a juízo da Diretoria da Fundac;ao, 
~onforme normas a serem estabelecidas em Decreto do Poder Executivo. 

§ 29 . O tempo de servico prestado a Fundacao em regime trabalhista, na 
form a do parágrafo anterior, será contado como de servico público para os fins 
previstos na legislacao federal. 

§ 39 A Fundacao promoverá o aproveitamento em órgaos federais e, 
mediante convenio nos Estados e Municípios, dos servidores referidos neste 
artigo, que nao f orem considerados necessários aos seus servicos, ten do em 
vista o disposto no artigo 99 do Decreto-leí n9 200, de 25 de fevereiro de 1967 · 
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Art. 89 A Fundacao poderá requisitar servidores federais, estaduais e . 
municipais, inclusive autárquicos, na forma da legislac;ao em vigor. 

"' 
Parágrafo único. Os servidores requisitados na forma <leste artigo 

poderao optar pelo regime trabalhista peculiar a Fundacao, durante o período 
em que permanecam a sua disposicao, contando-se o tempo de servico assim 
prestado para ef eito de direitos e vantagens da funcao pública. 

Art. 99 As dotacoes on;amentárias consignadas ao Servico de Protecao 
aos f ndios (SPI), ao Conselho Nacional de Protec;ao aos Indios (CNPI), e ao 
Parque Nacional do Xingu (PNX), ao Orcamento da Uniao, serao 
automaticamente transferidas para a Fundac;ao, na data de sua instituicao. 

Art. 1 O. Fica a Fundacao autorizada a examinar os acordos, convenios, 
contratos e ajustes firmados pelo SPI, CNPI e PNX, podendo ratificá-los ou 
rescindí-los, sem prejuízo ao direito adquirido por terceiros, ao ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada, nos termos do art. 150 e§§ 39 e 22 da Constituicao do 
Brasil. 

Parágrafo único. Vetado. 

Art. 11. Sao extensivos a Fundacao e ao Patrimonio Indígena os 
privilégios da Fazenda Pública, quanto a impenhorabilidade de bens, rendas e 
servicos, prazos processuais, acoes especiais e exclusivas, juros e custas. 

Art. 12. Cumpre a Fundacao elaborar e propor ao Poder Executivo 
Anteprojeto de Lei, a ser encaminhado ao Congresso, sobre o Estatuto Legal 
do Indio Brasileiro. 

Art. 13. No prazo de 30 (trinta) días, a contar da publicacao desta Lei, o 
Ministro do Interior, ouvida a Procuradoria-Geral da República, submeterá ao 
Presidente da República o projeto dos Estatutos da Fundacao Nacional do 
Indio. 

Art. 14. Esta Leí entrará em vigor na data de sua publicacao, revogadas 
as disposicoes em contrário. 

A. COSTA E SILVA - Presidente da República. 

Publicado no Diário Oficial de 6 de dezembro de 1967. 

DECRETO-LEI N9 423, DE 21 DE JANEIRO DE 1969 

Dá nova reda~ao ao art. 49 da Lei .n" 5.371, de 5 de dezembro de 
1967. 

O Presidente da República, no uso das atribuic;oes que lhe confere o§ } 9 do 
art. 29 do Ato Institucional n9 5, de 13 de dezembro de 1968 e tendo em vista o 
Ato Complementar n<:> 38, de 13 de dezembro de 1968, decreta: 
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A rt. l 9 O art. 49, e seus parágrafos, da Lei n<:> 5. 3 71, de 5 de dezem bro de 
1967, que autoriza a Instituicao da Fundacao Nacional do Indio (FNI) e dá 
outras providencias, passam a vigorar com a seguinte redacao: 

" Art. 49 A Fundac;ap terá sede e foro na Capital Federal e se regerá por 
Estatu tos aprovados pelo Presidente da República. 

Parágrafo único. A Fundacao ficará vinculada ao Ministério do Interior, 
nos termos do Decreto-leí n9 200-67". 

Art. 2<? Este Decreto-leí entrará em vigor na data de sua publicacao, 
revogadas as disposicoes em contrário. 

Brasíl ia, 21 de janeiro de 1969; 1489 da Independencia e 81 C? da República. 
- A. COSTA E SILVA - Afonso A. Lima. 

Publicado no Diário Oficial de 22 de janeiro de 1969. 

DECRETO NC? 65.202, DE 22 DE SETEMBRO DE 1969 

Regula a pesquisa e a explora~ao de recursos minerais em terras 
habitadas pelos silvícolas. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, 
usando das atribuicoes que lhes confere o·artigo l<:> do Ato Institucional ne;> 12, 
de 31 de agosto de 1969, combinado como artigo 83, ítem 11, da Constituicao e 
tendo em vista o disposto em seus arts. 49 e 186, combinado com o item V, do 
art. 22, do Decreto~lei nC? 227, de ·28 de fevereiro de 1967, bem como os fatos 
aduzidos na Exposic;ao de Motivos n9 172, de 4 de setembro de 1969, dos Minis
tros de Estado das Minas e Energía e do Interior, decretam: 

Art. l '? As autorizac;oes para pesquisa mineral em terras presumivelmen
te habitadas por silvícolas dependerao, em cada caso, da audiencia da Fun
dac;ao Nacional do Indio (FNI). 

Parágrafo único. Se confirmada, pela FNI, a presern;a de silvícolas na 
área objeto de pesquisa, a outorga da autorizac;ao ficará subordinada, ainda, a 
comprovac;ao do prévio entendimento do requerente com a mesma Fundac;ao, 
visando o resguardo dos interesses d~ patrimonio indígena. 

Art. 29 A·s concessoes de lavra em terras habitadas por silvícolas serao 
precedidas de convenio ou acordo entre a empresa, grupamento ou consórcio 
minerador e a FNI, com a finalidade de preservar o direito conferido aos silví
colas pelo art. 186 da Constitui~ao. 
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Art. 3~ A FNI encam~nhar.á, no prazo de 60 (sessenta) dias, ao Departa
men~o N actO\'.lal ~a Produ<;ao Mineral (DNPM), o levantamento cartográfico 
das areas presum1velmente habitadas por indígenas. 

§ J 9 No decorrer do prazo estabelecido neste artigo e enquanto a FNf 
nao encaminha o referido levaritamento cartográfico, todas as autorizac;oes de 
pesquisa e concessoes de lavra no País serao precedidas da audiencia da FNI. 

§ 29 Findo o prazo de 60 (sessenta) dias sem que o FNI cumpra a deter
mina<;ao deste artigo, nenhuma responsabilidade caberá ao DNPM pelo even
tual parecer favorável em pedido de autorizac;ao ou de concessao, com desaten
dimento as disposic;oes do presente Decreto. 

Art. 49 Aplicam-se as autorizac;oes de pesquisa e as concessoes de lavra 
em terra indígena, as disposic;oes da legislacao minerária do País, no· que nao 
colidirem. com o estatuído no presente Decreto. 

Art. ?9 Este Decreto entrará em "'.igor na data de sua publicacao, revoga
das as disposic;oes em contrário. 

Augusto Hamann Rademaker Griinewaid - Aurélio de Lyra Tavares -
Márcio de Souza e Mello. 

DECRETO N9 88.118, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1983 

Dispoe sobre o processo administrativo de demarcacoo de terras 
indígenas e dá outras providéncias. 

. O President: da ~e~~bli~a, no uso da~ atribuicoes que lhe confere o artigo 
81, 1tem 111, da Const1tu1c;ao, e tendo em vista o dispositivo no artigo 19 da Lei 
n9 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do lndío ). ' 

DECRETA: 

Art. 19 As terras indígenas, a que se refere o art. 17 da Lei nCJ 6.001, de 19 
de dezembro de 1973, serao administrativamente demarcadas por iniciativa e 
soba orientac;ao da Fundac;ao Nacional do Indio - FUNAI, de acordo comas 

normas <leste decreto. 

. Art. 29 A demarcac;ao das terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, 
a que se refere o art. 17, item I, da Lei n9 6.001, de 19 de dezembro de 1973, será 
precedida de reconhecimento e delimitacao das áreas. 
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§ 19 A FUNAI, através dos seus técnicos e especialistas, procederá os Ie
vantamentos e estudos sobre a identificac;ao e delimitac;ao das áreas indígenas. 

§ 29 Concluídos os estudos preliminares e levantamentos de campo, a de
fin ic;ao da área indígena levará em conta o consenso histórico sobre a antiguida
de da ocupac;ao e a situac;ao atual, indicando, quando foro caso, a presenc;a de 
nao índios na área proposta, bem como a existencia de benfeitorias, povoados 
ou projetos oficiais. 

§ J9 A proposta da FUNAI será examinada por Grupo de Trabalho, 
composto de representantes do Ministério do Interior, Ministério Extraordi
nário para Assuntos Fundiários, Fundac;ao Nacional do Indio e de óutros ór
gaos federais ou estaduais julgados convenientes, que emitirá parecer conclusi
vo encaminhando o assunto a decisao final dos Ministros dé Estado do Interior 
e Extraordinári~ para Assuntos Fundiários. 

§_ 49 Aprovada a proposta, será encaminhada ao Presidente da República 
o proJeto ?e decreto estabelecendo os limites da área indígena considerada, cuja 
dem arcac;ao far-se-á com base no ato homologatório. 

Art. 39 A demarcac;ao das áreas reservadas, de que trata o art. 26, da Lei 
n9 6.00 l, de 19 de dezembro de 1973, far-se-á combase na descric;ao dos limites 
contidos no ato, do Poder Executivo, que as houver estabelecido. 

Art. 49 A demarcac;ao das terras de domínio das comunidades indígenas 
ou de silvícolas, referidas no art. 32, da Lei n96.001, de 19 de dezembro de 1973, 
far-se-á com base nos títulos dominiais respectivos . 

Art. 59 A FUNAI providenciará o registro das terras indígenas em livro 
próprio do Servic;o do Patrimonio da Uniao (SPU), e no livro do Cartório imo
biliário da comarca da situac;ao das terras, tao logo concluídos os trabalhos de

marcatórios. 

Art. 69 Nao caberá a concessao de interdito possessório contra a demar
cac;ao promovida nos termos deste decreto, na conformidade do§ 29, do art. 19, 
da Lei ne.> 6.001, de 19 de dezembro de 1973. 

Art. 79 Este Decreto estrará em vigor na data de sua publicac;ao, revoga
dos o Decreto n9 76.999, de 8 de janeiro de 1976, e demais disposi~oes em con
tário . 

Brasília, DF, 23 de fevereiro de 1983; 1629 da Independencia e 959 de Re
pública. - JOA O FJGUEJREDO- Mário David Andreazza- Danilo Venturi
ni. 

139 



PORTARIA N9 002, DE 17 DE MARCO DE 1983 

Os Ministros de Estado do Interior e Extraordinário para Assuntos Fun
diários, no uso das suas atribuicoes e com fulcro no Decreto n9 88.118, de 23 de 
fevereiro de 1983, 

Resolvem: 

Art. l 9 O Grupo de Trabalho a que se refere o§ 39 do art. 29 do Decreto 
n<? 88.118/83, composto por representantes do Ministério do Interior, Ministro 
Extraordinário para Assuntos Fundiários e ,fundacao Nacional do Indio -
FUNAI, terá os seus componentes indicados pelos dirigentes dos respectivos 
, -orgaos. 

§ 19 O Grupo de Trabalho reunir-se-á por soiicitacao da Fundacao Na
cional do Indio - FUNAI, e sob sua coordenacao. 

§ 29 A indicacao nominal dos componentes do Grupo de Trabalho nao 
terá, obrigatoriamente, caráter de permanencia. 

Art. 29 Ao Grupo de Trabalho incumbirá o exame das propostas de defi
nicao de áreas indígenas a presentadas pela Fundacao Nacional do Indio -
FUNAI, que deverao ser instruídas com levantamentos e estudos sobre a iden
tificacao e delimitacao das áreas propostas. 

Art. 39 Ao examinar as propostas de definicao de áreas indígenas o Gru
po de Trabalho deverá considerar a situacao atual e o consenso histórico sobre 
a antigüidade da ocupacao da área proposta, nos termos do art. 25 do Estatuto 
do Indio, analisando as implicacoes da existencia de benfeitorias, povoados ou 
projetos oficiais, na área sob exame. 

Parágrafo único. Em funcao de exame acima e levando em consideracao 
o interesse público, os interesses indígenas, os problemas sociais e outros, o 
Grupo de Trabalho poderá sugerir o reestudo da área proposta. 

Art. 4'-' O Grupo de Trabalho poderá, quando julgar conveniente, pedir 
a participacao de outros órgaos federais, assim como de representantes esta
duais na apreciacao de áreas indígenas que lhe forem submetidas. 

Art. 59 O Grupo de Trabalho, após exame das propostas de definicao de 
áreas indígenas, apresentadas pela Fundacao Nacional do Indio - FUNAI, 
emitir·á parecer conclusivo, submetendo-o ftdecisao final dos Ministros de Esta
do do Interior e Extraordinário para Assuntos Fundiários. 
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Art. 69 Recomendar a Fundacao Nacional do Indio - FUNAI, que as
segure ao Grupo de Trabalho o apoio operacional e os recursos necessários ao 
desempenho das suas atividades, e aos demais órgaos e setQres vinculados ao 
M inistério do Interior e Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários que 
complementem, quando solicitados, os recursos da FUNAI. 

Art. 79 A atuacao do Grupo de Trabalho a que se refere esta Portaria se
rá por tempo indeterminado. 

Art. 89 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicacao revoga
das as disposicoes em contrário. 

Mário David Andreatza, Ministro de Estado do Interior - Danilo Venturi
ni, Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiáriás. 

PORTARIA INTERMINISTERIAL N9 006, DE IS DE JANEIRO DE 1981 

Os Ministros de Estado do Interior e das Minas e Energia, usando de suas 
atribuicoes, tendo em vista, respectivamente, o disposto na Lei n11 6.001, de 
1973, e no Decreto n11 65.202, de 1969, e considerando a necessidade de opera
cionalizar, em acao conjunta, de ambas as Pastas a liberacao de títulos de pes
quisa e lavra em terras indígenas e/ou presumivelmente habitadas por silvíco
las 

' 

RESOLVEM: 

I. So mente sera o outorgadas autorizacoes de pesquisas e concessoes de 
lavra em terras indígenas e/ou presumivelmente habitadas por silvícolas, após 
assentimento da Fundacao Nacional do Indio - FUNAI, através de processo 
regularmente examinado e informado por aquela Fundacao; 

I 1. O assentimento de que trata o artigo anterior fica condicionado a 
acordo prévio firmado entre os requerentes e a Funda~ao, dele fazendo parte, 
obrigatoriamente, as normas baixadas internamente pela FUNAI; 

I 11. As autorizacoes de pesquisa e concessoes de lavra em terras indígenas 
e/ou presumivelmente habitadas por silvícolas ficam restritas a empresas esta
tais, a nível federal, e somente serao concedidas quando se tratar de minerais es
tratégicos necessários a seguranca e ao desenvolvimento nacional, como tal de
finidos pelo Departamento Nacional da Producao Mineral - DNPM; 

IV. A FUNAI encaminhará ao DNPM, no prazo de 60 dias, plantas de 
situacao das terras indígenas e/ou presumivelmente habitadas por silvícolas, 
bem como as modificacoes que ocorrerem nas referidas áreas; 
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V. A FundaGao Nacional do Indio e o Departamento Nacional da Pro
duGao M inei;.al, no ambito das respectivas áreas de competencia, baixarao as 
normas necessárias a regulamenta<;ao das disposic;oes contidas nesta Portaría; 

VI. Esta Portaría entrará em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas 
as disposic;oes em contrário. 

A-/ário David Andreazza - Ministro do Interior - César Cals de Oliveira 
Filho - Ministro das Minas e Energía. 

(Publicada no Diário Oficial da Uniao, Se~ao 1, pág. 1143, edi~ao do dia 19 dejaneiro de 1981.) 

LEI N9 6.969, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1981 

Dispoe sobre a aquisi~ii.o, por usucapiii.o especial, de imóveis rurais, 
altera a redacii.o do§ 2" do art. 589 do Código Civil e dá outras providen
cias. 

O Presidente da República, fa<;o saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte 

LEI 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 39 A usucapiao espepial nao ocorrerá nas áreas indispensáveis a se
guranc;a nacional, nas terras habitadas por sil~ícolas, nem nas áreas de interesse 
ecológico, consideradas como tais as reservas biológicas ou florestais e os par
ques nacionais, estaduais ou municipais, assim declaradas pelo Poder Executi
vo, assegurada aos atuais ocupantes a preferencia para assentamento em outras 
regioes, pelo órgao competente. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor 45 (quarenta e cinco) días após sua 
publicaGao . 

. 
Art. 12. Revogam-se as disposic;oes em contrário. 

Brasília, 10 de dezembro de 1981; 1609 da Independencia e 939 da Repúbli
ca. - JOA O FIGUEIREDO-lbrahim Abi-Ackel--: .(Íngelo Amaury Stábile -
Danilo Venturini. 
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Constituic;ao Federal de 1934: 

Art. 129. Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se 
achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-
las. 

Consti tuic;ao Federal de 1937: 

Art. 154. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se 
achem localizados, em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alie
na<;ao das mesmas. 

Constituic;ao Federal de 1946: 

Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem 
permanentemente localizados, com a condic;ao de nao a transferirem. 

Constitui<;ao Federal de 1967: 

Art. 186. É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que 
habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais 
e de todas as utilidades nelas existentes. 

Emenda Constitucional ni? 1, de 17 de outubro de 1969: 

Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas sao inalienáveis nos termos 
que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas 
as utilidades nelas existentes. 

§ l 9 Ficam declaradas a nulidade e a extinc;ao dos efeitos jurídicos de 
qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupac;ao de 
terras habitadas pelos silvícolas. 

§ 29 A nulidade e extinc;ao de que trata o parágrafo anterior nao dao aos 
ocupantes direito a qualquer ac;ao ou indenizac;ao contra a Uniao e a Fundac;ao 
Nacional do Indio. 

a) Publicada no Diário Oficial da U niao, edi~ao de 11 de dezembro de 1981. Retificada em 14 de 

dezembro de 1981. 

b) Vigencia a partir de 25 de janeiro de 1982 · 

e) Regu lamentado o art. 3_9 pelo Decreto n9 87.040, de 17 de marco de 1982-(Publicado no DOU 

de 18 de marco de 1982). 
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MANDADO DE SEGURANCA N9 20.234-3/ MT 

IM PETRANTES: Paulino Ferreira da Silva e Outros e Agropecuária Serra Ne
gra Ltda. 

AUTORIDADE COATORA: Presidente da República 

EM ENTA 

Constitucionalidade. Ter.ras. Domínio originário do Estado ou 
da Uniao. Decreto nC? 84.337, que fixa os limites da Reserva Indígena 
denominada "Parabubure". Reclama~ao de titulares de domínio de 
glebas que estariam alcan~adas pela referida fixa~ao. Mandado de Se
guranGa contra o Presidente da República, expedidor do Decreto. In
viabilidade do pedido, por exigir o exame da matéria de fato contro
vertida. 

Mandado de Seguran~a indeferido . 
. 

Acórdio 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supre
mo Tribunal Federal, em sessao plenária, na conformidade da ata do julgamen
to e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em indeferir o mandato 
de seguran<;a . 

Brasília (DF), 4 de junho de 1980. - Antonio Neder, Presidente - Cunha 
Peixoto, Relator. 

MANDADO DE SEGURANCA N9 20.234-3/ MT 

RELATOR: O Senhor Ministro Cunha Peixoto 

1 M PETRANTES: Paulina Ferreira da Silva e Outros, e Agropecuária Serra 
Negra Ltda. 

A UTORI DADE COA TORA: Presidente da República 

Relatório 

O SENHOR MINISTRO CUNHA PEIXOTO - Paulina Ferreira da Sil
va e outros impetraram mandado de seguran~a contra o ato do Excelentíssimo 
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Senhor Presidente da República consubstanciado no Decreto n9 84.337, de 21 
de dezembro de 1979, sobo fundamento de que o referido Decreto ao fixar os 

" limites da Reserva Indígena denominada "Parabubure", no Estado de Mato 
Grosso, para efeitos do art. 198 da Constitui<;ao Federal, incluiu propriedades . 
imóveis rurais pertencentes legítimamente aos impetrantes. 

Fizeram notar os impetrantes que requereram a Funda<;ao Nacional do 
Indio (FUNAI) certidoes negativas da existencia de aldeamentos e reservas 
indígenas nessas áreas, tendo esse Órgao certificado que "nas terras da Fazenda 
Sao Joaquim nao existía aldeamentos indígenas e que nao fazia restri<;ao a ple
na utiliza<;ao de sua área". 

Procurando mostrar a nulidade do ato que fixou os limites da Reserva 
Indígena denominada "Parabubure", e situar o domínio dos impetrantes, em 
face do mesmo, escreveram eles: 
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"2. l Os impetrantes, PAULINO FERREIRA DA SIL VA, 
ERMELINDO RA Y MUNDO STEIR e ARCILIO ERVINO 
STEIR, mediante escrituras de compra e venda com financiamento 
fundiário e pacto adjeto de hipoteca a favor do BANCO DO BRASIL 
S/ A (o qual nessas escrituras também compareceu como outorgado 
comprador), devidamente matriculadas no competente Cartório do 
Registro de Imóveis adquiriram do Dr. ARMANDO CONCEICAO e 
sua mulher o domínio, posse, direito e a<;oes, sobre glebas de terras 
desmembradas da propriedade agrícola denominada "FAZENDA 
SAO JOAQUIM", situada na regiao do Rio COUTO MAGA
LHAES, município e comarca de Barra do Garc;as, Estado de Mato 
Grosso, estando seus direitos de proprietários assegurados pelas dis
posi<;oes constitucionais do artigo 153, §§ JP e 22, da Emenda n9 1, de 
1969, e por preceitos do Código Civil Brasileiro (arts. 530, 550, 551, 
527 e 859). 

2.2 A seu turno os títulos de propriedade da Fazenda Sao Joa
quim, na qual o Dr. Armando Conceic;ao como senhor e legítimo pos
suidor mantinha para fins de reproduc;ao de rebanho de gado vacum, 
tinha origem em terras devolutas do patrimonio do Estado de Mato 
Grosso alienadas a Joana Pereira Padilha, consoaote Transcric;ao n9 
2.990 do Registro de lmóveis da Comarca de Barra do Garc;as (MT), 
efetuada na data de 30 de outubro de 1959, quando passaram a pro
priedade de direito privado. 

Também foram desmembradas da Fazenda Sao Joaquim outras 
glebas de terras, e vendidas, através do sistema fundiário e com finan
ciamento do BANCO DO BRASIL S/ A, para os seguintes comprado
res: Nelson Rubens; Eliseu Lindenmeyer; Osear Ritter; Elio Krasnie
viez; Pedro Decesaro; Alberto Shonholzer; Pedro Darcy Khoh; Arnil
do Reis e Aldir Reis. 

2.3 Os impetrantes, ALCEU EKERT, JOSÉ EKERT e LO
TÁRIO MARMETT, mediante escrituras de compra e venda, com fi
nanciamento hipotecário e pacto adjeto de hipoteca a favor do BAN
CO DO BRASIL S/ A, (o qual nessas escrituras também compareceu 
como outorgadó comprador), devidamente matriculadas no compe
tente Cartório do Registro de Imóveis, adquiriram de AGROPE
CUÁRIA SERRA NEGRA LTDA., o domínio, posse, direito e 
a<;oes, sobre glebas de terras desmembradas da propriedade agrícola 
denominada "FAZENDA DIVINA GRACA", lindeira da "FA
ZENDA SAO JOAQUIM", situada na regiao do Río COUTO MA
GALHAES, município e comarca de Barra do Garc;as, Estado de 
Mato Grosso, estando seus direitos de proprietários assegurados pelas 
disposi<;oes constitucionais do artigo 153, §§ 39 e 22, da Emenda nC? l, 
de 1969, e por preceitos do Código Civil Brasileiro (arts. 530, 550, 551, 
527 e 859). 

2.4 A seu turno os títulos de propriedade da "Fazenda Divina 
Gra<;a", na qual a Agropecuária Serra Negra Ltda. mantinha lavou
ras, tinha origem em terras devolutas do patrimonio do Estado de 
Mato Grosso, alienadas a Joao Francisco Martins, consoante Título 
Definitivo expedido na data de 23 de junho de 1960, devidamente 

· transcrito sob nC? 3.394, no Cartório do Registro de Imóveis da Co
marca de Barra do Garc;as (MT). 

Adquiriram também glebas de terras desmembradas da "Fazen
da Divina Gra<;a ' \ os parceleiros Joao Evangelista da Maia, Aurelia
no Lopes Martins e José Celso Stafon, conservando a Agropecuária 
Serra Negra Ltda., a propriedade de urna área de terras remanescente 

em 353,40 hectares. 

2.5 O direito de domínio e posse do Estado de Mato Grosso (? 
primitivo alienante das terras), lhe tinha sido tran:mitid.o ~ela ~~nstl
tui<;ao da República de 1891 (artigo 64), e dele nao se ~odia ex1g1r do
cumento para a prova de seu domínio conforme entend1mento do S~
PREMO TRIBUNAL FEDERAL, proferido no Recurso Extraord1-

nário nC? 51.290 (RT J 48/49). 

2.6 Nessas terras transmitidas pelo Estado de Mato Grosso 
para o domínio privado, na vigencia da Constituic;ao Federal de 1946, 
nao existiam índios; mas, ainda que se pudesse argumentar ao con
trário, mesmo assim, elas nao estariam incluídas entre os bens da 
Uniao (Const. Federal de 1946, artigo 34). 

Isso porque, terras ocupadas por índios só passaram a .incluir-se 
entre os bens da Uniao soba égide da Constitui<;ao do Brasil de 1967 
(art. 4P, IV). 
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Na vigencia da Constituicao de 1946 a prote<;ao possessória das 
terr~s· dos silvícolas pelos Estados dependía deles netas estarem per
manentemente localizados (art. 216). 

2.7 Na data de 15 dejunho de 1976, a requerimento da AGRO
PECUÁRIA SERRA NEGRA LTDA., representada pelo seu sócio 
gerente ARMANDO CONCEICAO, a FUNAI - Fundacao Nacio
nal do f ndio, expediu certidao negativa da existencia de aldeamentos 
indígenas na área da '"Fazenda Divina Graca", e que nao havia em 
conseqüencia restricao a opor a plena utilizacao das terras. 

2.8 A FUNAI - Fundacao Nacional do Indio, na data de 21 
> ' 

de julho de 1975, também expediu Certidao de que "nas terras da Fa-
zenda Sao Joaquim nao existia aldeamentos indígenas e que nao fazia 
restricao a plena utilizacao de sua área" . 

Essa certidao foi averbada no Registro de lmóveis a margem de 
transcricao aquisitiva n9 11.929, consoante mandado expedido pelo 
MM. Juiz de Direito da Comarca de Barra do Garcas (MT) extraído 
dos autos do Pedido de Averbacao de n9 1.585/75 do Cartório do 29 
Oficio. 

2.9 Ressalte-se, também, que, nos autos do Interdito Proibitório 
n9 1.844-G, cujos tramites se processaram perante o MM. Juiz de Di
reito da 2• Vara Federal da Comarca de Brasília (DF), a FUNAI, em 
peticao de acordo e desistencia, judicialmente homologados, da medi
da possessória concernente a Fazenda Ribeirao do Felipe, lindeira da 
Fazenda Sao Joaquim, reconhecia estar esta última propriedade ex
cluída do habitat imemorial indígena, ipsis literis: 

"A FUNAI se obriga a respeitar sua linha divisória (Reser
va Couto Magalhaes) coma Fazenda Sao Joaquim reconhecendo 
nao estar essa propriedade agrícola abrangida por terras indígenas. 
Assim a "Fazenda Sao Joaquim, no presente e no futuro será 
sempre respeitada pela ré como sendo de domínio privado." (Os gri
fos sao nossos.) 

2.10 Também, na Portaría n9 1.104, do Ex-Ministro do Inte
rior , Costa Cavalcanti, datada de 19 de setembro de 1972, e posterior
mente consubstanciada no Decreto nC? 75 .426/ 75, que definiu os limi
tes da RESERVA INDIG ENA denominada "COUTO MAGA
LHAES", consta como líndeira a Fazenda Sao Joaquim, de Armando 
Conceicao. 

2.11 Acrescente-se que as vendas efetuadas aos impetrantes 
pelo Dr. Armando Conceicao, por requerimento protocolado no 
MINTER, em 18 de outubro de 1978, sob n9 15.128, foram levadas ao 
conhecimento do Ministro do Interior. 

2.12 Pois bem, após todos esses reconhecimentos dos direitos 
do antecessor dos impetrantes, o Presidente da R

6

epública, no seu ato, 
imprime ao modus faciendi do Decreto n9 84.337 /79 características de 
inconstitucionalidade e visceral ilegalidade ao embasá-Io no art. 49, 
IV, combinado com o artigo 198 da Constituicao Federal de 1969. 

2.13 Assim, pretenden do serem essas terras bens da U niao (o
cupadas por índios), declara nulos e extintos os efeitos jurídicos de 
domínio e posse das glebas de terras dos impetrantes, englobadas no 
perímetro da RESERVA INDIGENA denominada "Parabubure", 
conforme representacao gráfica (cf. mapa anexo), o que por analogis
mo se caracteriza como um confisco vedado pela Constituicao, salvo 
em casos de detrimento do erário e em especiais circunstancias." -
(Fls. 8/14.) 

Concluem os impetrantes pedindo o mandado de seguranca e, desde Iogo, 
medida liminar contra o ato impugnado. 

Indeferi a liminar (fls. 552) e, interposto agravo do meu despacho, foi o 
mesmo confirmado pelo Plenário (fls. 578). 

No pedido de integracao da lide do Banco do Brasil S.A., este estabeleci
mento de crédito esclareceu, as fls. 599, verbis: 

" ... sen do o Banco do Brasil S.A. chamado a compor a lide, sob 
alegacao de participar, juntamente com os impetrantes, na qualidade 
de comprador das terras postas sob disputa, cumpre reparar o equívo
co evidente em que incorreu a peticao de fls. 572, retrotranscrita. Bas
ta a leitura dos instrumentos públicos de compra e venda sob pacto 
adjeto de hipoteca (fls. 351, 361, 371, 381, 386, 406 e 429) para 
comprovar-se o engano, eis que a intervencao do Banco ocorreu como 
mero prestador de dinheiro para a aquisicao fundiária, garantido pela 
hipoteca das respectivas glebas. 

Ante o comprovado erro do chamamento a intervencao litiscon
sorcial e nao havendo legitimidade, ativa ou passiva, para que compo
nha a lide, pede e espera o Banco do Brasil S.A., seja excluída por lídi
mos fundamentos de direito e de justi<;a." 

Em defesa do ato, prestou informac;oes o Exm"' Sr. Presidente da Repúbli
ca, enviando as que Ihe foram remetidas pelo Ministro do Interior, que, no 
mérito, afirma inexistir o alegado direito líquido e certo dos impetrantes, em 
pronunciamento seguinte: 

'"A Exposi~ao de Motivos n9 148, de 21 de dezembro de 1979, do 
Ministro de Estado do Interior, transcrita no documento anexo, enca
minhado pela FUNAI, é suficientemente esclarecedora. 

Como se ve dessa EM, antes de ser arbitrário, de efeito imediato 
ou pessoal - sendo, portanto, norma de disciplina sucessiva e geral -
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o Decreto impugnado enseja o exame e a prot~ao dos direitos acaso 
. ' 

ex~stentes, conferidos a particulares. Assim nao fosse, por que se falar, 
como se compromete a Administrac;ao a fazer e o diz na EM, retroci
ta?a, ~m .. a.nálise dos títulos de propriedade", em .. avaliac;ao das ben
~e1tonas ex1stent~s nas posses e propriedades", em "propor o u tras 
areas para negociar, se necessário, com fazendeiros retirados" , e até 
em reexaminar os financiamentos já concedidos pelo Banco do Brasil 
a propriedades na área? Onde a ofensa a direitos, mesmo aqueles qu; 
se nao apresentam como indiscutivelmente "líquidos e certos" ou 0 ir
refletidamente alegado, pelo absurdo da invoca<;ao, "confisco de 
bens"? 

Na verdade, quando se dispoe no artigo 29 do Decreto n9 84.337 
de 1979, que os limites e a localizac;ao da área sao fixados para os efei~ 
tos do artigo 198 da Constituic;ao, nao se pretende considerar nulos, a 
priori. os títulos concessivos de direitos, acaso existentes, mas analisar 
a sua validarle para a declarac;ao posterior que couber na conformida
~e legal. Pode~-se-ia mesmo lembrar que a transcric;ao de título aquisi
t1vo da. pr?prtedade nao representa, só por isso, um direito líquido, 
ce.rto e 1nd1scutível, desde que está sujeito a impugnac;ao. Constituem, 
o instrumento da aquisic;ao e sua transcric;ao, presunc;ao juris tantum e 
~a~ presun<;ao jure et de jure. Nao se tem dúvida de que a área apenas 
hm1tada, de que se trata, é e sempre foi de posse indígena. Esta afir
ma<;ao é, além do mais, comprovada com a expedic;ao dos Decretos 
n9s 65.212/69, 65.405/69, 75.426/75, e da Portaria MINTER n9 
1.104 /72, anteriormente citados. E a sua ocupac;ao, pelo silvícola, nao 
decorre só da imemorialidade, mas é atual. Assim deve ser considera
~ª ?ºs casos, como o que se examina, de "ausencia temporária" do 
1nd10, expulso do seu lzabitat pelos invasores de suas posses. E a que 
conclu.sao_ levaría a admissao de entendimento contrário? A de que 
bastar_1a tao-somente a expulsao do índio, de suas posses, para desca
ractenzar a natureza jurídica das terras, que, a forc;a, deixaram de 
ocupar. 

É certo que a Reserva Indígena nao se confunde com aquelas de 
posse imemorial dos silvícolas, mas a U niao pode estabelece-las em 
qualquer parte do território nacional (Lei n9 6.001 /73, art. 26). E se, 
por. ~caso, a área reservada recair em terras já consideradas indígenas, 
venf1car-se-á, no máximo, urna impropriedade de nomen juris, da de
signa~ao, incorrer-se-ia, talvez, num bis in idem, mas nao se praticaria 
um ato nulo ou anulável, e, muito menos, se afrontaría direitos de ter
ceiros, em procedimento a ser invalidado sumariamente pela via judi
cial. A área de que trata o Decreto n9 84.337, de 1979 - é substancial 
salientar -, será objeto de demarca<;ao, nos termos imperativos do 
seu artigo 39 Só entao serao extremadas das terras do domínio particu-

lar. Ao contrário do que se afirma na impetrac;ao, nao se priva os im
petrantes de recurso ao Poder Judiciário, urna vez que a lei o que im
pede, na espécie, é a concessao de interdito possessório, facultada, ex
pressan1ente, aos interessados, a a<;ao petitória ou demarcatória (Lei 
n<> 6.001 / 73, art. 19, § 2<>). Abrangida, na demarcac;ao, área de domínio 
privado, é que nasce, e só aí, o direito do particular a ser pleiteado 
através da a<;ao própria. Antes disso nao há direito, poderá haver 
mera expectativa. Ao contrário, nenhum direito lhe assiste se toda a 
área demarcada constituí terras indígenas mesmo quando indevida
mente titulada ao particular." (Fls. 583/ 585.) 

A Procuradoria Geral da República, em parecer do Dr. Mauro Leite Soa
res, aprovado pelo eminente Procurador-Geral, Dr. Firmino Ferreira Paz, as
sim se man ifestou: 

"1. Preliminarmente, no referente ao pedido formulado pelos 
impetran tes para a integrac;ao a lide do Banco do Brasil S.A., na quali
dade de litisconsorte necessário, nos termos do art. 47 e § único, do 
Código de Processo Civil, ternos que a manifestac;ao de f. 598 da aludi
da sociedade de economía mista federal é de ser deferida, porquanto o 
próprio estabelecimento bancário bem esclarece, verbis, "que a inter
venc;ao do Banco ocorreu como mero prestador de dinheiro para a 
aquisic;ao fundiária, garantido pela hipoteca das respectivas glebas". 
Parece-nos, assim, que o invocado litisconsórcio necessário nao é de 
ser deferido, adotadas sen do as razoes do pedido de exclusao por ilegi

timidade para a causa. 

2. Ultrapassadas as matérias anteriores ternos que sobreleva 
a notar de pronto, em face da leitura do ato impugnado e da petic;ao 
mandamental, que se pretende e se persegue de maneira direta a análi
se de lei em tese, contrariamente ao conhecido enunciado da Súmula 
266. Ver-se-á, após, que o pedido de suspensao dos efeitos do decreto 
nao possui substancia legal ou material. 

3. O ato i~pu_gnado, Decreto n<> 84.377, de 21-12-79, estampa
do as fls. 51 O, simplesmente cria a Reserva Indígena de Parabubure, 
no Estado de Mato Grosso e, no seu art. )9, determina a Fundac;ao 
Nacional do Indio que proceda a demarca<;ao administrativa da área. 
Ademais, o decreto em causa se limita a dar execu<;ao ou a preservar o 
disposto no art. 198 da Constituic;ao, verbis: "As terras habitadas pe
los silvícolas sao inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, 
a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu di
reito ao usufruto excluído das riquezas naturais e de todas as utilida-

des nelas existentes" . 

4. O ato impugnado nao traz em si nenhuma medida de ordem 
material intrínseca que possa ser tida como de abusiva do poder, de 
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prática de ilegalidade ou de lesiva aos interesses dos lmpetrantes. Pelo 
mepos, no momento atual, a lesividade nao poderia ser entrevista de 
forma límpida e escurreita, a ensejar a contrapresta<;ao jurisdicional a 
um direito líquido e certo. No mínimo, seria necessário a um exame da 
matéria de fato, que nem de longe se pode aquilatar da sua profundi
dade, ten do em vista a gama de f atores em jogo. Em conclusa.o, trata
se de ato que, embora materializador da institui<;ao de urna reserva 
indígena de forma concreta em sua fixa<;ao de localizacao e limites 
fundiários, nao propicia impugnacao através do mandado de segu
ranc;a, aplicável sendo ajá referida Súmula 266. 

5. No mérito, as informacoes prestadas pelo Senhor Presidente 
da República, fls. 580, bem esclarecem que ao lado do exame histórico 
procedido em relac;ao aos fa tos e motivos determinantes da cria<;ao da 
reserva indígena em questao, nao possui o decreto impugnado vícios 
ou lesoes a terceiros, suficiente sendo a leitura da Exposicao de Moti
vos do Senhor Ministro do Interior, fls. 589, que orientou Sua Exce
lencia para baixar o ato. A matéria contida neste se resume a diretri
zes, orientacoes, atribui<;oes, enderec;adas aos Ministérios do Interior 
e da Agricultura e ao INCRA, FUNAI e Banco do Brasil S.A., no in
tuito fundamental de preservar os interesses, nao somente dos silvíco
las, mas também, de outras pessoas localizadas na regiao delimitada, 
sejam possuidoras de títulos de propriedade, sejam posseiros, fazen
deiros ou sitiantes. 

6. A presente impugna<;ao é, no mínimo, prematura, nao fosse, 
preliminarmente, de impropriedade flagrante da via eleita. Aliás, a 
questao de mérito controvertida é do conhecimento, possivelmente da 
maioria dos eminentes Ministros do Egrégio Supremo Tribunal, em 
f ace do processamento das A<;oes Cíveis Originárias de n9s 244, 260, 
265, 268, 270, dentre outras, nas quais os seus autores pretendem inde
nizacoes por desapossamentos administrativos em terras situadas no 
mesmo Estado de Mato Grosso, tendo como rés a U niao Federal e a 
Fundac;ao Nacional do Indio. 

7. Somos, portan to, pelo nao conhecimento ou, acaso conheci
do, pelo nao deferimento do mandado de seguran9a." 

É o relatório, cuja cópia deverá ser remetida aos Excelentíssimos Senhores 
Ministros <leste colendo Tribunal. 

Voto 

O SENHOR MINISTRO CUNHA PEIXOTO (Relator) - Preliminar
mente, nos termos do parecer da Procuradoria Geral da República, é de ser ex
cluído do processo o Banco do Brasil S.A. 
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2. A soluc;ao da controvérsia posta nestes autos, entre os impetrantes e a 
u niao, depende, principalmente, do aclaramento de matéria de fato, mediante 
provas que nestes autos nao se apresentam, nem poderiam revela.r-.se ~ré
constituídas, pois devem resultar de prova testemunhal, e mesmo penc1al, isto 
é tratar-se ou nao de terras de ocupac;ao de silvícolas, integradas no patrimonio 
d'a u niao e destinadas a posse exclusiva de seus primitivos habitantes, ou se tra
ta de terras nao anteriormente ocupadas pelos indígenas, mas que a Uniao Ihes 
deseja reservar, na forma dos arts. 26 e 27 do Estatuto do Indio (Lei n9 6.001, de 
19-12-73), quando será possível reclamar que o domínio da Uniao deva resultar 
de prévio processo indenizatório . 

Os próprios impetrantes assim o entendem, ao afirmar que, 

"O problema se resume, pois, em discriminar as terras que a 
U niao reservar aos índios, com a finalidade de que nao mais seja per
turbada a harmonía, necessária e imprescindível, entre silvícolas, fa
zendeiros, proprietários ou posseiros. Feita a discrimina9ao por meio 
de competente acao judicial, e cumpridas as obrigacoes decorrentes de 
desapropriac;oes, os índios poderiam dispor, tranqüilamente das áreas 
que precisam para sobreviver (fls. 20). 

Por outro lado, como assinalam as informacoes prestadas pela autoriadade 
apontada como coatora, 

" ... a transcric;ao de título aquisitivo de propriedade nao repre
senta, só por isso, um direito líquido, certo e indiscutível, de~d.e _que 
está sujeito a impugnacao. Constituem, o i~strumento_ da. aqu1s1ca~ e 
sua transcric;ao, presuncao juris tantum e ·nao presun<;ao 1ure et de JU-

re" (fls. 584). 

A solucao, pois, da matéria postulada neste mandado de seguranc~, depen
de de alta indagacao probatória, inviável por mei~ do w_ri~, ~abendo. as ~artes 
interessadas procurar obter pelos meios processua1s ordinarios a satasfacao de 

seus alegados direitos. 

Por estes motivos, indefiro a seguran<;a. 

MANDADO DE SEGURANCA N9 20.234-3/MT 

Voto 

o· SR. MINISTRO CORDEIRO GUERRA - Sr. Presidente, estou de 
acordo com o eminente Relator, mas desejo explicitar a minha apreensao, em 
face do art. 198, §§ ( 9 e 29, da Constituicao Fedéral. Creió que esses artig~s ain
da nos darao muito trabalho, porque, a serem interpretados na sua literahdade, 
teriam estabelecido o confisco da propriedade privada neste País, nas zonas ru-
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rais, bastando que a autoridade administrativa dissesse que as terras foram al-
gum dia, oc1Jpadas por silvícolas. ' 

Ora , nós somos um País de imigracao, um País continental, em que o ho
mem _civ ili z~do, a.br~ caminho para a criacao do seu império. Isto se fez sempre, 
atraves da h1stona, a custa do aborígene, nao só no Brasil, como na América do 
Norte, na Austrália, na África, na Sibéria, em qualquer parte do mundo. 

O que está dito no art. 198 é mais ou menos o que está dito no art. J 9 do 
primeiro decreto bolchevique: - "Fica abolida a propriedade privada. 
Revogam-se as disposicoes em contrário." Is to entra em choque, evidentemen
te,. com o art. 153, § 22, da Constituicao Federal, que assegura a propriedade 
pnvada . O Código Civil assegura a posse. De modo que toda essa Iegislacao 
tem de ser interpretada com muito cuidado. Diz-se no § l 9 do artigo 198: 

"Ficam declaradas a nulidade e a extincao dos efeitos jurídicos 
de qualquer natureza que tenham por objeto do domínio, a posse ou a 
ocupacao das terras habitadas pelos silvícolas." 

No meu entender, isso só pode ser aplicado nos casos em que as terras se
jam efetivamente habitadas pelos silvícolas, pois, de outro modo, nós podería
mos até confiscar todas as terras de Copacabana ou Jacarepaguá, porque já fo
ram ocupadas pelos tamoios. Diz ainda o caput do art. 198: 

"As terras habitadas pelos silvícolas sao inalienáveis nos termos 
que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e 
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas 
naturais e de todas as utilidades nelas existentes." 

Pressupoe efetiva a ocupacao das terras pelos silvícolas. De modo que, na 
espécie - há evidente, vários problemas bem ressaltados pelo eminente 
Relator - entendo que o possuidor legitimado por títulos recebidos do Estado, 
em priscas eras, nao pode ser espoliado do fruto de seu trabalho sem indeni
zacao. Quando o civilizado invade o território indígena e se estabelece pela 
forca, nesses casos, se há de aplicar os§§ J9 e 29 do art. 198~ mas nao no caso do 
colonizador, do desbravador do País. Deixo, assim, isto bem claro, como avant 
premiere do meu pensamento, porque nao me deixo levar por um sentimentalis
mo mal orientado, que pode conduzir a atrofia do País, ou a inquietacao rural, 
com resultados imprevisíveis. 

De modo que, sem apreciar o merecimento da causa, nao quero negar, e 
nem haveria como, que o Estado tem direito de criar reservas indígenas, mas o 
próprio Estatuto do 1 ndio preve que nao pode faze-Io abruptamente, sem paga
mento, sem indenizacao dos titulares da terra, possuidores desse local. 

Como, entretanto, na espécie, nao obstante a titulacao aparentemente per
feita dos impetrantes, há questoes de localizacao e de posse a serem discutidas, 
inclusive a realidade de saber se eles invadiram realmente as terras dos silvíco
las, ou se, pelo contrário, terras que já tenham sido, em alguma época, por eles 
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ocupadas, o que eu· distingo, nego o mandado de seguranca. O direito nao é 
líquido e certo e depende de investigacaó. Mas, deixo acentuado que nao se po
de, com fundamento no art.. 198, § f 9, da Constituicao, chegar a urna conclusao, 
que seria a abolicao da propriedade privada, sob a simples alegacao de que em 
a lguma época as terras foram oc.upadas pelos silvícolas. 

MANDADO DE SEGURANCA N9 20.234/MT 

Voto 

O SR. MINISTRO CARLOS THOMPSON FLORES - O eminente Re
lator pós a questao na devida ordem, questao de altíssima indagacao: saber até 
onde existem terras dos índios, se houve ou nao houve invasao, se sao ou nao 
legítimos os títulos, se há indenizacao a pagar ou nao . Tudo é matéria inteira
mente estranha ao mandado de seguranca o qual requer a certeza dos fatos ca
pazes de originar a decorrente aplicacao do direito. Por isso, da mais profunda 
indaga<;ao, impoe-se o apelo as vías ordinárias. As consideracoes que acaba de 
aduzir ·o eminente Ministro Cordeiro Guerra se.rao apreciadas no momento 
próprio, no julgamento do mérito da acao a ser proposta, data venia. 

Acompanho o voto do eminente Relator, indeferindo, como ele, o manda

do de seguranca. 

É o voto. 
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"HABEAS CORPUS" N9 4.876/DF - RIP: 3240398 

RELATOR: Sr. Ministro Adhemar Raymundo 
• 

1 M PETRANTE: Jorge de Oliveira Beja 
PA C 1 ENTE: M ário Ju runa 
ADVOGADO: Dr. Jorge de Oliveira Beja 

EMENTA 

Habeas Corpus 

Direito de sair do território nacional assegurado a qualquer pes
soa, inclusive ao relativamente incapaz. A este é defeso a prática de 
certos atos, para cujo exercício é necessária a autorizac;ao ou assisten
cia de quem, por leí, tem o poder de assistir. Nao está o Poder Judi
ciário impedido de examinar o ato proibitivo, urna vez que ele nao se 
incorpora aos atos da Administra<;ao Pública, voltados exclusivamen
te para a defesa de interesses públicos, em razao dos quais o Estado 
existe. 

Acórdio 

Vistos e relatados estes autos, em que sao partes as acima indicadas. 

Decide o Plenário do Tribunal Federal de Recursos. em sessao realizada 
nesta data, ao apreciar o processo em epígrafe, proferir a seguinte decisao: 
"Preliminarmente, o Tribunal, por maioria de votos, tomou conhecimento do 
pedido de habeas corpus, rejeitando a preliminar de incompetencia, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte in
tegrante do presente julgado. 

Custas, como de lei. 

Brasília - DF, 27-11-80 (data do julgamento). - Ministro José Néri da 
Silveira, Presidente - Ministro Adhemar Raymundo, Relator. 

Relatório 

O SR. MINISTRO ADHEMAR RA YMUNDO - Trata-se de habeas 
corpus impetrado por José Oliveira Costa e Antonio Modesto da Silveira, em 
favor de MÁRIO JU RUNA, guerreiro xavante da aldeia Namancurá, em Bar
ra do Garc;as, no Estado de Mato Grosso, alegando encontrar-se este cerceado 
en1 sua liberdade de locomoc;ao por atos ilegais e discricionários do Exm9 Sr. 
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Ministro do Interior, Mário Andreazza, e do Diretor-Geral do Departamento 
de Polícia Federal, que o impediram de se ausentar do País a fim de participar, 
como jurado, na cidade de Rotterdam, na Holanda, dos Trabalhos do 49 Tribu
nal Russel, a ocorrer no período compreendido entre os dias 24 a 30 do mes em 
curso, para depor sobre assuntos de sua comunidade. 

Alegaram os Impetrantes que, por estar o paciente sob a tutela especial da 
FUNAI, manteve imediato contato pessoal com o presidente dessa entidade, a 
quem participou o convite que recebera; que, nao obstante ter essa autoridade 
prometido ajuda para obtenc;ao de passaporte junto ao órgao competente da 
Polícia Federal em Brasília, foi surpreendido com a notícia de que o Sr. Minis
tro do Interior convocara na véspera urna entrevista coletiva a imprensa, comu
nicando que decidira, em nome do Governo, impedir sua participa~ao como ju
rado naquele Tribunal ético, nao lhe deixando, assim, sair do País. 

Sustentaram, finalmente, que, se proibi~ao houvesse, somente a FUNAI 
caberia a prática do ato proibitivo, por ser ela o órgao que exerce, em nome da 
Uniao, a tutela dos índios e das comunidades indígenas, ainda nao integradas a 
comunhao nacional, segundo a Lei n<? 6.001, de 19-12-73, § 29 do art. 79 c/c o 
art. J 9, item 1, do Estatuto da Fundac;ao Nacional do Indio, aprovado pelo De
creto n9 84.638, de 16-4-80. 

Trouxeram em respaldo de suas argumentac;oes o art. XII, 2, da Decla
racao U ni versal dos Direitos do Homem, e § 20 do art. 153 da CONSTI
TU IC:ÁO FEDERAL. 

A vista do exposto~ esperam o provimento do habeas corpus a fim de que 
seja garantido a seu paciente MÁRIO JU RUNA o .direito de viajar para o exte
rior e regressar ao Brasil livre e desembarac;adamente. 

A inicial seguiram-se os documentos de fls. 6/21. 

A medida liminar requerida as fls. 5 foi negada pelo Relator, que, no en
tanto, despachou, remetendo o processo a este Tribunal para exame do pedido; 
tendo sido, por maioria, mantida a denegac;ao. 

Solicitadas as informacoes ao Ministro do Interior, foram as mesmas pres
tadas as íls. 30, sustentando, preliminarmente, que nenhum ato se praticou, na 
Secretaria de Estado, que pudesse configurar coac;ao a possíveis direitos dopa
ciente; que a decisao sobre o comparecimento de MÁRIO JU RUNA a IV Ses
sao do Tribunal Bertrand Russel é da competencia da Fundacao Nacional do 
Indio, conforme prescreve o art. 79, § 29, da Lei n9 6.001, de 19-12-73. 

No mérito, que o paciente é relativamente incapaz, necessitando, para a 
prática de determinados atos, de assistencia; sendo dever do tutor negá-la, sem
pre que houver manifesto prejuízo do tutelado; que permitir tal comparecimen-
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to seria infringir os princípios informadores do instituto da tutela e, ainda, ~ 
art. 19 da Lei n9 5.371, de 1967. 

Subiram os autos, e, nesta Instancia, a douta SUBPROCURADORIA
G ERAL DA REPÚBLICA opinou pela denegacao do writ. 

É o relatório. 

"HABEAS CORPUS" N9 4.880-DF 

·. 
O SR. MINISTRO ADHEMAR RA YMUNDO (Relator) - Sr. Presi

dente, Srs. Ministros, coube-me, por distribuic;ao, relatar dois habeas corpus im
petrados em favor de MÁRIO JU RUNA: os de n<?s 4.876 e 4.880, e ainda um 
mandado de seguranc;a. O objetivo das acoes é o mesmo: possibilitar a viagem 
do cacique MÁRIO JURUNA para a Holanda. ; 

Prolatei , no dia 18 do mes em curso, o seguinte despacho: "Nego a liminar. 
Solicitem-se informac;oes ao Sr. Ministro do Interior". Na segunda impetracao, 
o ilustre advogado requereu a expedic;ao da liminar, no sentido de possibilitar 
ao paciente efetuar sua viagem, dada a premencia de tempo. Nela se diz que o 
Congresso, na Holanda, se realizará de 24 a 28 do mes em curso. 

Por se tratar de matéria de alta relevancia e dada a premencia do tempo, 
entendí nao trazer o habeas corpus a julgamento, mas submeter ao egrégio Tri
bunal esse meu despacho, que negou a liminar, para que o Tribunal o referende 
ou nao, urna vez que se trata, segundo a impetracao, de feito da competencia 
originária deste Tribunal, em sua formacao plenária. Quero aduzir, na oportu
nidade, as razoes que me levaram a negar a liminar pedida. 

Em do is artigos do Código de Processo Penal - 649 e§ 29 do art. 660 -, o 
legislador cogita da concessao da liminar em habeas corpus, a semelhanca do 
qu_e ~e passa como mandado de seguranc;a. Mas, em ambos os dispositivos, Srs. 
M1n1stros - e esta é a primeira razao da denegacao da liminar-, o Código es
tabelece pressupostos indeclináveis, diante dos quais a liminar deve ser concedi
da - un1a espécie de julgamento antecipado da lide, nao há dúvida alguma, 
embora en1 caráter provisório. Dentre esses pressupostos que a lei estabelece 
para a con:essao da liminar em matéria de habeas corpus, um é o de que, emba
sado o pedido em documentos que positivem, de pronto, a ilegalidade e o abuso 
de ~oder, o juiz ou o Tribunal determinará a concessao da liminar. E como, na 
realidade, ante os fundamentos da impetrac;ao e a inexistencia desses documen
t~s q.ue legitimassem a concessao liminar da medida, eu, como medida de pru
dencia, nao quis deferir a ordem, de logo. E mais ainda, Sr. Presidente, trata-se 
de matéria discutível, vale dizer, pertinente na espécie o mandado de seguranc;a 
o u o habeas corpus, tanto assim que no caso sub judice, ao lado dos dois habeas 
corpus impetrados, há urna a<,;ao mandamental de seguranc;a também, impetra-
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da por Qutro jurista, que nao é objeto <leste julgamento. En tao, a admissibilida
de do habeas corpus. no caso, é discutível, porque se ele é cabível para os casos 
de constranglmento a liberdade individual de locomocao de ir e vir, e se apenas 
sob um angulo se discute o problema, qual seja o da possibilidade de o paciente 
se locomover ou se dirigir a um congresso, sob esse outro aspecto, também en
tendí que a matéria poderia ser discutida e até se admitir que nao é cabível o ha
beas corpus, e sim o mandado de seguranca, a vista de urna realidade fática: a 
impetracao da acao mandamental já aforada e distribuída a mim também, 
como Relator. Mas, ainda, outro argumento me levou a nao conceder a limi
nar. É que <liante de urna realidade normativa e fática de que se trata de um 
silvícola, isto é, de um indivíduo tutelado, ninguém pode apagar, sem sombra 
de dúvida, essa realidade normativa e essa realidade fática. A realidade norma
tiva dimana, sem sombra de dúvida, do art. 6<.> do Código de Processo Civil e 
seu parágrafo único, que foi alterado por urna leí de 1963. E o que se diz no art. 
6<.> do Código de Processo Civil é que os silvícolas sao relativamente incapazes. 
E o que se diz no parágrafo único? Nele se dizque o silvícola é um tutelado, en
quanto nao se incorpora a civilizacao. o Decreto-leí nY 6.001, de 1973, também 
estabelece essa situacao, esse estado do silvícola, estabelecendo, ainda, as con
dicoes e requisitos para os casos de emancipacao, o que vale dizer a integracao 
do mesmo a civilizacao. Como esses elementos nao se apresentavam na postu
lacao, e <liante dessa realidade normativa que aponta o paciente como silvícola, 
prudentemente entendí que nao devia conceder o habeas corpus. A realidade fá
lica está comprovada através de documento que se junta a um dos pedidos de 
habeas corpus. É um documento fornecido pela FUNAI , através do qual sepa
tenteia a qualidade tutelar. 

A inda há outro argumento, que considero de alta relevancia jurídica, que 
me levou a negar a medida liminar: é que ela tem um caráter cautelar e, como 
toda medida cautelar no direito processual ou no direito em si, está pré
ordenada a urna medida definitiva. 

Evidentemente que quando o advogado, <liante de urna realidade, entende 
que o constrangimento ilegal é patente e prova, de pronto, a ilegalidade ou o a
buso de poder que atinge em cheio a liberdade individual, o Juízo do Tribunal 
pode, de pronto, como urna medida cautelar, determinar a concessao da limi
nar. Conseqüentemente, amanha, revogada a medida liminar, coma denegacao 
do habeas corpus, nao se frustrarao - e aí é que está o ponto fundamental - os 
efeitos da medida definitiva. 

Na oportunidade em que deneguei a medida, raciocinei: se conceder a limi
nar e imediatamente o paciente se locomover para o exterior, ao ser julgado o 
mérito, se for indeferido o habeas corpus, levando-se em consideracao a sua 
condicao de tutelado, como se cumprir esta medida definitiva? Frustrar-se-iam, 
nao há dúvida, todos os efeitos da denegacao do habeas corpus. 

Foram estas as razoes de ordemjurídica que me levaram a negar a liminar. 
Nem se argumente que a representacao do paciente também seria um obstáculo 
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a concessao liminar da ordem. No particular, entendo de modo diverso. Nao é 
MÁRIO JU RUNA pessoalmente quem impetra o habeas corpus, nao outorgou 
poderes a advogado para po~tulá-lo em Juízo, trata-se de habeas corpus impe
trado por terceiros. 

Entao, esse problema está, na realidade, afastado, porque a natureza do 
habeas corpus, no particular, como acao penal popular, afasta, sem sombra de 
dúvida, qualquer possibilidade de se invocar a falta de representacao ou de as
sisténcia por parte da FUNAI, em relacao ao paciente. 

A a~ao penal popular, proposta pelo ilustre advogado, é, sem dúvida, urna 
acao que lhe dá a titularidade do direito de promover a a~ao penal, e mais ain
da, Ihe dá o direito de acompanhar a a~ao penal em toda a sua tramitacao, sen
do, portanto, irrelevante, no meu sentir, a qualidade de tutelado do índio ou do 
si lvícola MÁRIO JURUNA. 

Foratn essas, Sr. Presidente, as considera~oes que me acudiram a mente no 
momento em que prolatei a decisao, negando a liminar. E por se tratar de pro
cesso da competencia originária, em tese, desse Tribunal, entendí, dada a pre
méncia do tempo, trazer essa minha decisao denegatória ao conhecimento da 
Casa para, reexaminando o problema, manter essa decisao que foi prolatada ad 
refere11du111 ou reformá-la, ou tomar a deliberai;ao que os doutos Ministros as
sim entenderem. É o meu pronunciamento, o qual submeto a douta aprecia~ao 
deste egrégio Tribunal. 

Sr. Presidente, nao abalaram a minha convic~ao as doutíssimas razoes a
presen ta das pelo ilustre advogado da tribuna. A própria impetracao por si é 
urna demonstracao cabal, irretorquível, de que o tutor se opoe a missao do seu 
tutelado de viajar. Conseqüentemente, só depois das informai;oes que vierem 
do Ministro apontado como autoridade coatora, urna vez que nao posso dar 
guarida a reportagens f eitas e trazidas para os autos - tenho que primeiro soli
citar, a través de oficio, ao Sr. Ministro para que ele venha dizer, em letra de for
ma, se é ou nao autoridade coatora e, ainda, a Justi~a ouvir o presidente da FU
N A 1 para, na realidade, discutir-se esse problema da competencia, porque, se 
na realidade ficar positivado que o Ministro de Estado nao é o competente, a 
competencia deste Tribunal, sem sombra de dúvida, desaparece para prevalecer 
como autoridade coatora somente o presidente da FUNAI, que é o orgao que 
fiscaliza, ou o tutor do paciente. 

Esses argumentos, portanto, nao abalaram a minha convic~ao, nem tam
pouco aquele - que se deu realce na tribuna - de que, por se tratar de incapaz, 
relat ivamente, pode o Assistido praticar o ato. Data venia, é da esséncia da pró
pria Assisténcia. Isto está em Orlando Gomes - "lntrodu~ao ao Direito Ci
vil"; está em Espínola, "Sistema do Direito Civil", que a Assisténcia se caracte
riza por urna representa~ao dada a alguém, para que, em certos casos, o exercí
cio do direito tutelado só pode ter validade jurídica com anuencia daquele que 
exerce a Assisténcia. 
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De modo que aguardo as informacoes. 

Sr. Presi'tlente, achava desnecessário até um novo pronunciamento meu a 
respeito , porque eu trouxe o caso ao conhecimento do Tribunal. O Tribunal é 
soberano para manter, reformar ou nao conhecer. De modo que nao tenho ne
nhum pronunciamento adminicular a fazer no particular. A questao foi trazida 
pa ra que o Tribunal ratifique, retifique ou nao tome conhecimento. Eu apenas, 
por urna questao de coerencia, porque entendi, por se tratar de matéria de alta 
relevancia e dada a premencia de tempo, que devia submente-la ao Tribunal. Se 
o Tribunal acha que nao deve conhecer da matéria, ou ratificar, ou retificar, é 
un1 problerna do Tribunal, a respeito do qual eu nao posso e nao devo, em hipó-
tese algun1a, me pronunciar. . • 

"HABEAS CORPUS" N9 4.876/ DF - RIP 3240398 - E N9 4.880/DF 

Voto quanto a Extensio do Deferimento 

O SR. MINISTRO ADHEMAR RA YMUNDO (Relator) - Sao causas 
conexas. Trata-se de pedido de habeas corpus em ambos os processos, que guar
dam essa estreita ligacao nao só pela pessoa do paciente, como ainda pelo fun
damento em ambos os pedidos, qual seja o de ser permitido ao paciente sair do 
País. 

Estendo também o deferimento, para que se lhe confira o passaporte. 

De maneira que meu voto, no particular, é com a extensao constante do 
pedido no Habeas Corpus n9 4.880. 

EMENTA 

Habeas Corpus 

Direito de sair do território nacional assegurado a qualquer pes
soa, inclusive ao relativamente incapaz. A este é defeso a prática de 
certos atos, para cujo exercício é necessária a autorizacao ou assisten
cia de quem, por lei, tem o poder de assistir. Nao está o Poder Judi
ciário impedido de examinar o ato proibitivo, urna vez que ele nao se 
incorpora aos atos da Administracao Pública, voltados exclusivamen
te para a def esa de interesses públicos, em raza o dos qua is o Estado e
xiste. 

Voto (Preliminar) 

O SR. MINISTRO ADHEMAR RA YMUNDO (Relator) - O instituto 
do habeas corpus foí criado para defender e amparar a liberdade de locomoc;ao, 
isto é, de ir, ficar e vir, quer em. si mesma, quer como meio {Pon tes de Miranda: 
"Teoria e Prática do Habeas Corpus". Pág. 445, 1951 , Rio). Na esteira desse en
sinamento, dá-se a acao caráter amplo, urna vez que se admite o seu CABI-
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· MENTO em todos os casos em que a livre locomoc;ao for atingida por ato ile-
gal. Dispensa-se, assim, v.g., essa prote<;ao a quem encontra obstáculos para in
gressar ou sair do País, quer seja nacional ou estrangeiro (Eduardo Espínola Fi
lho - "Código de Processo Penal", anotado, vol. 79, pág. 235, 1962. Río). 

Aduz-se, nas informacoes, que este Tribunal é incompetente, porque a 
coacao de que se diz vítima o paciente nao dimana do Exm9 Sr. Ministro do In
terior . A leí processual , ao indicar os requisitos da petic;ao de habeas corpus, é 
incisiva em incluir o referente a individuac;;ao da autoridade coatora (art. 654, § 
l 9) . Ao repelir a argüida incompetencia, aduzo as seguintes consideracoes: por 
coator, há de se entender nao somente o que detém o paciente, mas também a 
pessoa a quem se imputa urna ordem para a prática de um ato lesivo ao direito de 
focomociio. Essa assertiva, que condensa o verdadeiro sentido do vocábulo coa
tor, es tá em Frederico Marques - ("Elementos". vol. 49, pág. 433, 1965. Rio). 

Na impetracao, alude-se a urna entrevista de S. Ex•, o Sr. Ministro do Inte
rior, publicada em periódico, através da qual dele teria emanado a ordem proi
bitiva. Mas, admita-se a inautenticidade da notícia. Ainda assim, no meu sentir, 
nao me convencem as razoes aduzidas quanto a incompetencia <leste Tribunal. 
É que, ao examinar a alegada ilegalidade da proibicao de o paciente deixar o 
País, arrimo u-se S. Ex• no fato de este ser tutelado,, e, portan to, nao estar eman
cipado . Realmente, como dito, nao há ato comissivo do Ministro de Estado, 
mas urna expressa, clara e desenganada PROIBICAO, da parte de S. Ex•, quan
do se opoe, de modo inflexível, com base na lei específica e no Código Civil, a 
saída do paciente para o exterior. Em o u tras palavras, nao permite que o índio 
Juruna deixe o território nacional, por ser tutelado. Omite-se em dar a devida 
a utorizac;ao. 

Para o conhecimento do habeas corpus, bem como do mandado de segu
ranca, indispensável "a existencia de um ato do Poder Público, ou a recursa ile
ga l pela autoridade'', transcrevo palavras do grande Juiz Castro Nunes ("Do 
Mandado de Seguranca" . pág. 113, 1961, Forense). E o fac;o, dada a similitude 
entre os dois institutos. Pois bem, a inexistencia, por si só, como se diz nas in
formacoes, de ato comissivo, nao significa ser descabida a impetrac;ao, de modo 
a n1erecer, de pronto, o seu na<? conhecimento. 

Se inexiste ato comissivo, há ato omissivo. Na verdade, a recusa em autori
zar, como expresso nas informacoes, representa o endosso formal da nao auto
rizac;ao para viajar, da qual advém, induvidosamente, o alegado abuso de po
der, ante "a recusa de providencia que possa ser legalmente exigida" . Recusa-se 
o Sr. Ministro em conceder a autorizacao, ao argumento de que o paciente é tu
telado . Encampa, com as suas informac;oes, a omissao da FUNAI, órgao, por 
lei , subordinado ao Ministério do Interior. 

Frise-se que nao se limitou o Exm9 Sr. Ministro do Interior a assinalar o 
descabimento da impetra~ao, dada a inexistencia de ato comissivo, do qual re-
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sultasse a proibicao imposta. Mas, ao responder, estendeu-se em largas conside-
racoes, de fato e de direito, sobre a situacao do paciente, que, no seu sentir, por 
ser tutelado, NAO PODE SAIR DO PAIS, para participar do Congresso, onde 
se discutem assuntos relacionados com as comunidades indígenas. E assinala 
que é dever da U niao protege-las. Se assim é, pelo que exposto está, concluo 
que o Ministro do Interior confessa, de modo cabal e convincente, que a proi
bicao de o paciente participar do Congresso, a ser realizado na Holanda, é im
posta por órgao superior a seu subordinado, a FUNAI (art. 39 do Decreto-leí 
n9 200/ 67), que, no particular, nao pode descumpri-la, pelo controle que exerce 
sobre esse órgao (art. 13 do Decreto-leí n9 200). Entende o Governo Federal, 
pelo asseverado por S. Ex~, o ilustre informante, que a nao autorizacao se incor
pora a funcao tutelar do índio, exercida pelo Ministério do Interior, cujas or
dens tem de ser acatadas pelo seu subordinado, que é a FUNAI. 

Por conseqüencia, idóneo o meio utilizado, vale dizer, o habeas corpus, 
porque há evidentemente urna recusa formal de alitoridade superior, contra a 
qual se insurge o impetrante. o ato omissivo, qual o de nao permitir a saída do 
paciente, é ato de deliberacao de autoridade hierarquicamente superior, que as
sim decidiu, para que o seu inferior, a FUNAI, o execute e cumpra. 

Voto (Mérito) 

O SR. MINISTRO ADHEMAR RA Y MUNDO (Relator). - no mérito, 
concedo a ordem. 

A Constituicao Federal, no art. 153, § 26, dispoe: "Em tempo de paz, qua/
quer pessoa poderá entrar com seus bens no território nacional, nele permanecer 
ou dele sair, respeitados os preceitos da lei". A ressalva contida na parte final 
da norn1a invocada co.nsidera, como fundamental, qu~ se respeitem as exi
gencias da lei, e somente dela, quanto ao exercício desse direito, ou seja, a liber
dade de circulacao. Existem, como determinacoes legais, as restricoes relativas 
a saúde, a retirada prévia de passaporte, a repressao ªº contrabando, ªº desca
mÍnho e ao tráfico de mulheres para a prática da prostituicao, e outras, todas 
com o objetivo de preservar interesses, cuja tutela incumbe ao Estado. Ade
mais, na exegese da norma constitucional, imprescindível o destaque as pala
vras iniciais, qualquer pessoa, indicativas de que o direito ínsito na Carta vigen
te é de qualquer ser humano. Nacional ou estrangeiro, destina-se o preceito da Lei 
Maior a preservar-lhe o direito de circular dentro do País, e dele sair. Na li
nha desse pensamento, que acredito ser fiel ao espírito do legislador constituin
te, fri so que as leis específicas, que cuidam da protecao dos índios, nao contem 
urna norma sequer que impeca a sua saída do território nacional. As dispo
sicoes mencionadas nas informacoes ressaltam a situacao jurídica de um tutela
do, por ser relativamente incapaz, a luz do Código Civil. Mas, sabido é que este, 
por essa situacao, nao está f ora da protecao da Constituicao, como nao es tao os 
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demais, elencados no art. 69 do Código Civil, tais os maiores de dezesseis e me
nores de vinte e um anos e os pródigos. Quanto aos silvícolas, no parágrafo úni
co do citado artigo, diz o Código Civil que eles ficarao sujeitos ao regime tute
lar, estabelecido em leis e regulamentos. Vejam V. Ex•s que a lei material é clara 
em estatuir que os índios n'ao emancipados ficam sujeitos a tutela, na forma dos 
atos normativos. E estes, em nenhum passo, proíbem a sua circulacao, ainda que 
pa ra o exterior. Decerto, o regime tutelar significa que, para a prática de certos 
atos, é indispensável a autorizacao de quem exerce a tutela. Assim há de ser, por 
forca da situacao jurídica dos silvícolas de relativamente incapazes. Mas, é sabi
do, porque é princípio incorporado aos canones do direito civil, que as incapa
cidades podem ser supridas. E, em se tratanto de relativamente incapazes, o su
primen to dá-se ou pela assistencia ou pela autorizacao. Por esta autorizacao, a 
pessoa relativamente incapaz obtém permissao para realizar um ato daquele a 
quem confere o poder de autor!zar (Orlando Gomes. ••Jntroducao ao Direito 
Civil", pág. 338, 1965, Rio ). In casu, pedida a autorizacao da FUNAI (docu
mento junto aos autos), esta negou-a. Pergunta-se: está o Poder Judiciário, no 
julgamento do habeas corpus, impedido de suprir a incapacidade? Penso que 
nao, porque se a Lei n96.001 /73, no art. 79, § } 9, dizque "ao regime tutelar, es
tabelecido nesta lei, aplicam-se, no que couber, os princípios e normas da tutela 
do direito com um" , certa, a meu ver, a conclusao de que, inexistindo na lei cita
da, como em outras pertinentes a protecao dos índios, norma_proibitiva quanto 
a prática do ato em tela, sair do País, o deferimento do writ representa o reco
nhecin1ento do direito do paciente. Ressalte-se que, pela Constituicao Federal, 
art. 153, § 29, ••ninguém ser:i obrigado a deixar de fazer alguma coisa senao em 
virtude de lei". 

Do exposto, se colhe, induvidosamente, que a capacidade relativa, que nao 
se confunde coma absoluta, é suprida pela assistencia. Logo, o assistente nao se 
substitui ao relativamente incapaz, no exercício dos direitos que a este perten
cem. E nisso reside a diferenca entre assistencia e representacao (Vjcente Rao 
'"O Direito e Vida dos Direitos", pág. 154, vol. 11, tomo l 9, 1978, 5• ed.). O rela
tivan1ente incapaz pode e <leve (para usar vocábulos do mestre citado), ele 
próprio, exercer os seus direitos. Apenas, se nao houver a assistencia do tutor, 
podem vi r a ser declarados inválidos, pois nao sao nulos de pleno direito, mas 

anuláveis (C.C. arts. 147, 1, e 154). 

Para que se possa falar em poder discricionário da Administracao Pública, 
capaz de produzir efeitos, sem que o Judiciário possa invalidá-lo, é indispensá
vel que a lei outorgue a autoridade administrativa essa potestade. No caso, ela 
dimanaría de norma legal que investisse o Ministro do Interior ou a FUNAI de 
proibir a saída do silvícola. E, como inexiste esse poder, porque silente o legisla
dor, nao se há de f alar em ato discricionário, imune de apreciacao judicial. 
Trata-se de proibicao, a revelía da lei, manifestamente contrária a texto expres
so da Lei Maior. E, porque o ato omissivo ínsito está na órbita do direito co-
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mum, sem qualquer .conotacao com interesse público, que nem sequer foi apon
tado como vigiado, afirmo, com conviccao, que a área inacessível ao Judiciário, 
reservada ao poder discricionário da Administracao, limita-se aos atos em que 
esta age en1 defesa de interesse público, necessário para que o Estado se realize, 
cu111prindo a n?issao que /he foi confiada, e en1 razao da qua/ existe (Cretella Jú
nior. "Manual de Direito Administrativo", págs. 142/143). Do expendido de
flui a conclusao de que urna simples autorizacao para um cacique viajar nao se 
inclui dentre eles. A conveniencia ou oportunidade do ato pode ser examinada ju
dicialmente, porque inserida no contexto do Direito Civil, que dá ao juiz o po
der de se pronunciar . A pertinencia, na espécie das normas do Direito Civil, a
fasta a idéia de intocabilidade do ato proibitivo . . 

Examine-se a natureza do regime tutelar na Lei n9 6.001. Assinale-se, em 
primeiro lugar, que o citado diploma legal estende aos índios e as comunidades 
indígenas a protec;ao das leis do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos 
demais brasileiros, ut art. l 9, parágrafo único. A todos os silvícolas se estende a 
tutela das leis, porque, na realidade, brasileiros sao. Logo, a proibicao para o 
índio sair do território nacional, por inexistir em lei, é manifestamente ilegal, 
porque como brasileiro só poderá deixar de fazer alguma coisa se norma ex
pressa assim estatuir. Mas, enquanto perdurar a tutela, antes da emancipacao a 
que se referem os artigas 89 e seguintes da Lei n9 6.001, podem ser invocados em 
favor dos silvícolas as normas da lei civil. A emancipacao é ato formal, previsto · 
na lei . Se o paciente ainda nao o alcancou, porque é tutelado, pode invocar a 
protecao do direito comum para o exercício do direito, se este condicionado es
tiver a autorizac;ao de quem temo poder de assistir. Logo, a emancipacao é coi
sa diversa. Por ela, o índio adquire a plenitude da sua capacidade, o que nao 
quer dizer que, se ainda relativamente incapaz, esteja ao desabrigo da protecao 
legal, consignada ao Código Civil, quanto a possibilidade de suprimento da in
capacidade. 

Qua is as razoes da recusa? Por acaso, f oram invocados motivos de ordem 
pública, que desaconselhariam a viagem? Se inocorrem as inconveniencias 
apontadas, quase todas sedimentadas em observacoes de articulistas, nao temo 
condao de desmerecer a nossa Pátria, urna vez que as limitacoes dos silvícolas 
brasileiros sao comuns a urna comunidade, que nao existe somente no Brasil. O 
propalado desrespeito a pessoa do índio, como homem e brasileiro, é mera su
posicao. Destarte, se c·onvincentes razoes nao se apresentam, "'a recusa de auto
rizar, sem motivo plausível, pode ser vencida por suprimento judicial" . 

En1 cáda caso concreto, pode o juiz, examinando os fundamentos da proi
bicao, vence-la, permitindo o exercício do direito do silvícola de sair do terri
tório nacional, já que a este, como pessoa, lho outorga a Constituicao Federal. · 

Defiro a ordem. 
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APELACAO CIVEL N9 31.078-MT - RIP 3168559 

RELATOR: O Sr. Ministro Adhemar Raymundo 
APELANTES: José Pinto e sua mulher 
APELADA: Fundacao Nacional do Indio 
ADVOGADOS: Drs. Antonio Antero de Almeida, José Corbelino e Cícero 
Francisco de Oliveira 

EMENTA 

As terras habitadas pelos silvícolas sao inalienáveis. Sao nulos os 
atos que tenham por objeto domínio e posse dessas terras, sem que 
seus ocupantes tenham direito a qualquér acao ou indenizacao contra 
a Uniao e a Fundacao Nacional do Indio. Constituicao Federal, art. 
198. 

O objetivo da norma constitucional, ao transformar as áreas 
ocupadas pelos índios em terras inalienáveis, foi o de preservar o habi
tat de urna gente, sem cogitar de defender .a sua posse, mas dentro do 
sadio propósito de preservar um patrimonio territorial, que é a razao 
de ser da própria existencia dos indios. 

Sao manifestamente inconstitucionais leis e convenios estaduais 
que visem a reduzir as terras reservadas aos silvícolas, ou transferi-las 
a terceiros. 

Acórdio 

Vistos e relatados estes autos, em que sao partes as acima indicadas. 

Decide a 3• Turma do Tribunal Federal de Recursos, a unanimidade, negar 
provimento a apela~ao, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Custas, como de lei. 

Brasília, 28-11-80 (data do julgamento). - Ministro ('arios Madeira, Presi
dente - Ministro Adhemar Raymundo, Relator. 

Relatório 

O SR. MINISTRO ESDRAS GUEIROS - José Pinto e sua mulher ape
laram da decisao de primeira instancia, de fls. 138-143, que julgou procedente 
a\;ao de reintegra~ao de posse movida pelo Servico de Protecao ao Indio, atual 
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Fundac;ao Nacional do Indio (FUNAI), visando a posse das terras da antiga 
Colón ia Terez-a Cristina, cujas características e lin1ites estao especificados no 
iten1 11 da inicial, alegando pertenc.erem elas aos índios bororos que "'nelas ha
bitan1 desde o ten1po do lmpério até a presente data, sem interrupc;ao alguma e 
sen1 protestos de ninguém", e ainda porque a referida área fora reservada aos 
citados indígenas por ato do governo estadual. 

Ofereceu a autora, ora apelada, as contra-razoes de fls. 151-155. 

V indos os autos a esta superior instancia, ofereceu. a douta Subprocurado
ria Geral da República o parecer de fls. 162,-aderindo aos argumentos das 
contra-razoes de fls. 151- r55, e, afina}, manifestando-se pelo desprovimento da 
apelac;ao para confirmaGao da sentenGa apelada. 

Estudados os autos, encaminhei-os ao ilustre Sr. Ministro Revisor, aguar
dando dia para julgamento. 

É o relatório . 

Voto 

O SR. MINISTRO ADHEMAR RA YMUNDO (Relator) - Nego provi
mento a apelaGao. A sentenc;a examinou o ponto medular da questao, que se re
sume em saber se o réu, titular do direito dominial sobre pon;ao de terra, encra
vada na antiga zona habitada pelos índios bororos, pode, legítimamente, sobre 
ela continuar a exercer atos de posse, entendida esta como o exercício de algum 
dos poderes inerentes ao domínio. É que,;na contestacao, o réu assevera que o 
título de domínio de sua propriedade resultou de con1pra desta ao Estado de 
Mato Grosso. Ainda que se argumente que a posse era continuac;ao da anterior, 
a transferencia do domínio se fizera ilegalmente. As terras, desde que integradas 
na antiga área reservada aos índios bororos, o que está comprovado pela perí
cia, nao podiam ser alienadas pelo Estad·o do Mato Grosso, porque de proprie
dade da Uniao. No Império, todas as terras reservadas aos silvícolas perten
ciam a Coroa. A. U niao, passaram posteriormente, por f orc;a de expressa dispo
sic;ao dos textos constitucionais. Os Estados receberam da Uniao as terras devo
lutas, obrigados a respeitar os nacionais, necessários ao servic;o desta. Os silví
colas,. ocupantes de extensos tratos de terra, sempre viveram, no seu habitat, 
dada a ancianidade da sua fixac;ao no território brasileiro. Sempre foram as re
servas ocupadas pelos índios. As Constituic;oes republicanas lhes asseguraram o 
direito de ocupá-las, como patrimonio da Uniao, que lhes outorgou, em caráter 
definitivo, o usufruto das mesmas. Daí o caráter da inalienabilidade destas ter
ras, para que se respeitasse o patrimonio de urna gente, direi melhor, de um po-
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vo, ocupante de verdadeiros territórios, antes mesmo da descoberta do nosso 
rincao . As leis maiores, no Brasil, consagravam aos índios o respeito aos seus 
direitos de primitivos ocupantes do território brasileiro, para que, dessa forma, 
como bem se expressou o Ministro Vítor Nunes Leal, em voto no Pretório Ex
celso, pennanecessem os traeos culturais dos antigos habitante~, nao só para 
sobrevivéncia dessas tribos, como para estudos de etnólogos e outros efeitos de 
natureza cul tural ou intelectual (v. fls. 131 ). 

Na esteira desta realidade indiscutível, o Supremo Tribunal Federal editou 
a Súmula 480, onde se proclama que as terras ocupadas pelos silvícolas sao do 
domínio da U niao. 

lnfere-se do exposto que a venda de porcoes destas terras por quem nao é 
seu legítimo dono é írrita, desprovida, portanto, de eficácia, porque venda a non 
do11úno. As leis estaduais e os conyenios que se fizeram no Estado do Mato 
Grosso f oratn declarados nulos, pelo Supremo, dada a sua inconstitucionalida
de. Sobre terras, do exclusivo domínio da Uniao, nao podem os Estados 
membros transacionar. A continuidade dessas tran&ac;oes ilegais, porque o réu 
adquirira de terceiros, que por sua vez adquiriram do Estado de Mato Grosso, 
nao tem o condao de destruir a mácula original. É irrelevante o dizer-se que o 
réu e os seus antecessores permaneceram durante muito tempo na posse das ter
ras, sem que fossem molestados. Nem pode vingar o argumento de que se ce
lebrou um convenio entre o Estado de Mato Grosso e o Servico de Protec;ao aos 
Indios, merce do qual se teriam assegurado direitos ao réu. A participacao da 
U niao, a través do Ministério da Agricultura, nao deu ao <lito convenio o sinete 
da imutabilidade. É que, com o advento da Reforma Constitucional n9 1, art. 
198, os seus efeitos jurídicos desapareceram, desde que contaminados do vício 
de nulidade os atos jurídicos, de qualquer natureza, que tenham por objeto o 
domínio, a posse ou a ocupacao de terras habitadas pelos silvícolas. 

Argumentar-se-á que a norma constitucional que resguarda o direito ad
quirido nao pode ter efeito retrooperante. Em primeiro lugar, ressalta-se que 
nao podia o Servico Nacional do 1 ndio celebrar um acordo com o Estado de 
Mato Grosso para ceder parte da área reservada aos silvícolas, como objetivo 
de convalidar urna tansac;ao ilegal, qual seja,a venda do trato de terra pelo Esta
do de Mato Grosso, que nao era legítimo proprietário do mesmo. Em segundo 
lugar, nao se há de falar em direito adquirido ante expressa disposic;ao constitu
cional que ·nao empresta validade jurídica ao ato porque lesivo de interesses 
públicos. Dilapidac;ao de um patrimonio, em beneficio de alguns e em detri
mento de urna populac;ao indígena que, se nao for protegida, fatalmente desa
parecerá, ante as retaliacoes contínuas do seu território, em prol do homem ci
vilizado. A tal ponto, é nefasta esta política de campanário, tendo a frente regu
letes de aldeia, que, fatalmente, os silvícolas terao de ceder lugar ao homem ci-
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vilizado que, no ara de enriquecer, tomarao todas as reservas indígenas. Mante- · 
las é obra de- alto interese público, com objetivo de resguardar um patrimonio 
cultural do nosso povo no contexto etnológico. Ante o interesse público de pre
servar esse patrimonio, nao se pode falar em 'dii"eito adquirido. Disse muito 
bem o juiz que o dispositivo constitucional citado visaria reparar as injustic;as 
constantemente praticadas contra os nossos selvagens, párias da nossa civili
zacao, que,. impotentes, assistiam ao desaparecimento da sua rac;a, vítima daga
nancia do homem civilizado. Nao se pode negar, continua o ínclito magistrado, 
a finalidade sadia da norma constitucional que atende perfeitamente as exigen
cias do bem comum (fls. 142). 

No passo das razoes de fls. 145 dos autos se encontra a comprovac;ao de 
que o convenio fora celebrado com. o propósito de ratificar urna venda ilegal. 
feita pelo Éstado de Mato Grosso, que nao podia alienar terras de domínio da 
Uniao. Os novos limites da reserva indígena visam exclusivamente a legitimar 
aquilo que nao tinha respaldo legal. Ainda que retificados, a área ocupada pelo 
réu incluí-se na antiga Colonia Cristina. É a perícia que diz estar o réu ocupan
do porcao desta. Le-se as fls. 89: "Sim, as terras que o réu José Pinto ocupa es
tao dentro dos limites da antiga Colonia Tereza Cristina'.'. E as fls. 98 se le que a 
área da Reserva Indígena Tereza Cristina é muito bem caracterizada e nao per
tence ao réu José Pinto. As t.estemunhas ouvidas ratificam o conteúdo do laudo, 
afirmando que José Pinto invadiu as terras dos índios bororos (v. fls. 124/125). 
Investe o réu contra a prova pericial, atacando um dos peritos, sem que tivesse, 
de anteinao, argüido a sua suspeic;ao. O asseverado, posteriomente ao laudo, 
sem qualquer· comprovacao, é descabido. Nem, de outro lado, trouxe para os 
autos, ainda que por meio de testemunhos, a prova de que as terras ocupadas 
pelo réu nao se acham na área da Colonia Tereza Cristina. Bem ao contrário, se 
afirma (fls. 147) que ditas terras eram reservas para a habitacao de remanescen
tes da antiga nacao bororo, porém ditas terras continuavam pertencendo ao Es
tado de Mato Grosso, daí a sua alienacao a particulares. Aduz, port~nto, o réu, 
em prol da sua tese, que a ocupac;ao ou habitacao dessas terras é condicao legí
tima da propriedade qos silvícolas. Nada mais inexato, data venia. Se o réu re
conhece que as terras eram da reserva indígena, o fato de parte nao ser pelos 
silvícolas ocupada nao lhes tira o direito sobre elas, desde que desde o Império a 
sua destinacao, como habitat dos índios, é por si só sut:iciente para lhes dar 
sobre esses tratos de terra a posse exclusiva. Aquí, como disse Vitor Nunes 
Leal, nao é a poss_e comum, ou ocupacao efetiva da terra, mas a reserva de um 
território, que nao pode ser alienado, nem transferido, a qualquer título, desde 
que os primitivos d.onos ainda sobrevivam na sucessao de geracoes silvícolas. A 
área é "urna porcao indígena", que nao pode ser ocupada, a título de possuidor, 
por terceiros. O patrimonio indígena existe, independentemente da prática de 
atos de posse, no sentido civilístico do vocábulo, mas na exata significacao da 
tensao territorial reservada para a vida de urna gente, cuja sobrevivencia inte
ressa aos estudiosos. 
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Por último, assinale-se que os bororos ainda existem, na Reserva Tereza 
Crist in a, ocupam tratos de terras, lutam pela posse delas, já que ainda nao se in
tcgra ra111 na comunidad-e civilizada. 

Nego provimento a a pelacao. 

APELACAO CIVEL N9 44.092 - PARANÁ 
REGISTRO N9 3.047.695 

RELATOR: O Sr. Min. Carlos Madeira 
A PLLA NTES: Jorge Salles Balarse e sua mulher 
APELADA : Fundacao Nacional do Indio (FUNAI) 
AD YOG A DOS: Drs. Ary Zin1mermann e outro e Kiyossi Kanayama e Louri
va l Silvestre Sobrinho 

EA-IEN TA 

Bens da Uniao. Terras ocupadas pelos silvícolas. Insuscetibilidade 
de Usucapiao. 

Terras destinadas, desde 1859, ao aldeamento de silvícolas, na 
antiga Província do Paraná, no M unicípio de Sao Jerónimo da Serra. 
Erarn bens nacionais, no lmpério (Aviso de 21 de julho de 1858) e sao 
bens da Uniao, segundo o art. 49, IV, da Constituicao. Nao podiam 
ser concedidas pelo Presidente da Província, sendo insuscetíveis de u
sucapiao. 

Acórdio 

Vistos e relatados os autos em que sao partes as acima indicadas. 

Decide a 3~ Turma do Tribunal Federal de Recursos, por unanimidade, ne
gar provimento a apelacao, na forma do relatório e notas taquigráficas constan
tes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Custas, como da lei. 

Bras ilia, 15 de maio de 1981 (data dojulgamento). - Ministro Carlos A-la
deira. Presidente e Relator. 

Relatório 

O EXM9 SR. MINISTRO CARLOS MADEIRA (Relator)-Jorge Salles 
Batarse propós, no Juízo de Direito da Comarca de Sao Jerónimo da Serra, 
ac;ao de usucapiao de trezentos alqueires de terra no Jugar denominado Água 
Branca, no mesmo município, com os limites e confrontacoes que indicou, ale
gando que há mais de vinte anos os possui, mansa, pacífica e ininterruptamente, 
por si e seus antecessores, tendo casas de moradia, cafezais, planta<;oes de ce
rcais e frutas. 
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Expós o autor que dita área de terras foi adquirida ao Presidente da 
Província do Paraná por Paulino Borges de Sampaio, Albino Casas de Oliveira 
e Filisbino Bt>rges de Sampaio, integrantes da ex-colonia militar de Jataí. Tais 
concessoes foram demarcadas no aldeamento de Sao Jerónimo, como entao era 
conhecida a regiao, conforme títulos expedidos em 1877 e 1879. Esses proprie
tários abandonaram suas terras há mais de 30 anos, sendo ignorados os seus do
micílios e possíveis sucessores. 

Pedindo a justificacao de sua posse, o autor requereu a citacao do Promo
tor Público, dos confrontantes indicados, do representante do Patrimonio da 
Uniao Federal, bem assim, por edital, dos antigos proprietários e seus sucesso
res. 

O J uiz de Direito o u vi u duas testemunhás e julgou justificada a posse do 
autor, detern1inando as citacoes requeridas. 

O Dr. Promotor Público argüiu a incompetencia do Juízo, ao argumento 
de que as terras usucapiendas sempre se encontraram na posse indígena, con
f orine título, cuja certidao juntou. 

Também o SPU juntou documento informando que as terras sao do domí
nio da U niao. 

O Juiz de Direito declinou, entao, em favor da Justica Federal. 

O Juiz Federal da l~ Vara do Paraná notificou a Fundacao Nacional do 
índio - FUNAI, que ingressou no feito, fazendo o histórico das terras, e dedu
zindo preliminares e razoes de mérito em contestacao a pretensao do autor. 

O J uiz saneo u o feíto e deferiu provas. Realizo u-se a perícia, falando as 
partes sobre os laudos do perito e dos assistentes técnicos. 

Suscitou-se entao conflito negativo de jurisdicao, julgado improcedente, 
concluída a instrucao, prestou o louvado esclarecimentos em audiencia. 

Por sentenca, o Juiz Federal Milton Luiz Pereira, julgou improcedente a 
acao, por considerar imprescritíveis as terras pretendidas pelo autor, condenan
do este ao pagamento das custas e honorários do advogado da FUNAI e do 
Procurador da República, bem como os salários do perito e ainda as despesas 
feítas pela ré corn seu assisteñte técnico. 

Apelou o autor, explicitando que adquiriu a posse das terras de Amazino 
Gerbert, filho de Carlos Gerbert, que ocupara as terras abandonadas pelos pro
prietários. A FUNAI jamais teve posse das terras usucapiendas, pois obteve o 
domínio em 1948 ou 1949, registrando-o em 1955. 

Contra-arrazoou a FUNAI. 

Manifestou-se o Procurador da República e, nesta instancia, a Subprocu
radoria Geral da República opinou pela confirmacao da sentenca. 

É o relatório. 
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Voto 

O EXM c;> SR. MINISTRO CARLOS MADEIRA (Relator) - Os cro
quis de fls. 108 e 137 mostram as terras usucapiendas situadas claramente den
tro da 2~ gleba do Núcleo Indígena, na área banhada pelo córrego Água Bran
ca. 

A dúvida reside em que o autor parece dar as terras como originárias da 
Colonia Milita r de Jataí, enguanto a FUNAI as identifica como a Fazenda Sao Je
rónimo, primitivamente <loada a Coroa pelo Bar.ao de Antonina, em 1859, para a 
f ormac;ao do aldeamento de índios coroados. Essas terras f oram cedidas 
gratuitamente ao Estado do Paraná, pelo Decreto-lei n9 7.692, de 30 de junho 
de 1945, mediante acordo entre o Governo estadual e o Servico de Prote~ao aos 
Indios, com a reserva de 4.840 hectares para o estabelecimento dos silvícolas, 
em urna ou mais glebas. 

o a utor instruiu a inicial com certidoes de atos do Presidente da Província 
do Paraná, datados de novembro de 1877 e janeiro de 1879, outorgando a FI
LISBJNO BORGES, ALBINO CASAS DE OLIVEIRA e PAULINO BOR

G ES, na ex-Colonia Militar de Jataí, direito de propriedade sobre porcoes de 
terras no Aldeamento Sao Jerónimo. Na apelacao, fica esclarecido que os ou
torgados eram integrantes da ex-Colonia Militar de Jataí. 

As Colonias Militares surgiram de urna memória apresentada em julho de 
1844, ao Ministro da Guerra, pelo Coronel J.J. Machado de Oliveira, da qual 
resultou um regulamento, mandado baixar pelo A viso de 30 de agosto de 1844,: 
conforme informa TEIXEIRA DE FREIT AS, na 2• edicao do seu 44 Livro das 
Terras" . Eram núcJtos de colonizacao, formados nas províncias, sob adminis
traGao militar, nos quais cada colono recebia urna porcao de terras com vinte 
bracas de frente e cinqüenta de fun9o. 

O Regulamento para fundacao de colonias militares na província do Pará, 
baixado como Decreto ne;> 622, de 22 de dezembro de 1849, foi mandado aplicar 
na Colonia Militar de Jataí, por Aviso de 3 de abril de 1857, segundo informa o 
mesmo TEIXEIRA DE FREITAS, ob. cit., pág. 278. Tem-se, assim, que a Co
lonia Militar de Jataí deve ter sido fundada nesse ano de 1857. 

Ora, pela certidao de fls. 97 /100, ve-se que a Fazenda Sao Jerónimo, doada 
a Coroa pelo Barao de Antonina - que era o Coronel Joao da Silva Machado, 
Senhor de terras, interessado na colonizacao do Paraná - situava-se na estrada 
que vai do Município de Castro para as Colonias Militar de Jataí e Silvícolas de 
Sao Pedro Alcantara e Pirapó. Nao se confundía, portanto, com a Colonia Mi
litar. E a finalidade da doacao era exatamente a fixacao dos silvícolas pelo al-
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deamento, de modo a evitar que lutassem com os colonos estrangeiros, que na 
época comecavam a se estabelecer na província. 

É evidente que o Barao de Antonina nao poderia <loar, em junho de 1859, 
terras da Colonia Militar fundada por volta de 1857. E as terras que doou ·a éo
roa nao poderiam ser concedidas, em 1877 e 1879, a ex-integrantes da Colón.ia 
Militar. Em primeiro lugar porque a eles só podiam ser concedidas terras da 
área da própria Colonia; em segundo lugar porque, sendo as terras de aldea
mentos indígenas incorporadas aos bens nacionais, só por ato do Governo Cen
tral podiam ser transferidas para o domínio privado; e por último, porque pelo 
A viso de 24 de marco de 1854, aos Presidentes das Províncias ficou vedada a 
concessao gratuita de terras, antes autorizadas pelo art. 16 da Leí n9 514, de 28 
de outubro de 1848, na área de seis léguas em quadra transferidas pela Coroa a 
cada Província. 

Na<? tem, assim, fomento de Direito o argumento de que as terras f oram 
concedidas com fundamento no Regulamento de 24 de julho de 1845, já estan
do no domínio privado quando do advento da Lei n9 601, de 1850. A concessao 
das terras foi feíta em 1877 e 1879, quando nao mais tinha vigencia aquel~ Re
gulamento, nem os Presidentes de Província podiam concede-las gratuitamente. 
Ademais, o Regulamento de 24 de julho de 1845 nao autoriza va aos Presidentes 
de Província a do ar ter ras indígenas, pois apenas se ref e ria a organ.izacao de 
missoes e de criacao de novas aldeias de índios. 

Também nao procede a alegacao de que a FUNAI só adquiriu domínio 
sobre as terras em 1955, pelo registro imobiliário. A FUNAI nao tem terras. As 
terras ocupadas pelos silvícolas eram bens nacionais, no Império, e sao hoje 
bens da Uniao, por forca de dispositivo constitucional (art. 49, item IV, da 
Constituicao). Sao, assim, insuscetíveis de usucapiao, tendo a FUNAI apenas o 
dever de defender a sua pos se em favor dos silvícolas. 

Nego provimento a apelacao. 

Extrato da Minuta 

AC 44 092 - PR - 3.047.695 - Rel.: Min. Carlos Madeira - Aptes.: 
Jorge Salles Batarse e sua Mulher - Apda.: Fundacao Nacional do Indio (FU
NAl) - Advogados: Drs. Zimmermann e outro e Kiyossi Kanayama e Louri
val Silvestre Sobrinho. 

Decisao: a Turma, por unanimidade, negou provimento a apelac;ao. (Em 
15-5-81 - 3' Turma.) 
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Votaram de acordo com o Relator os Srs. Mins. Adhemar Raymundo e 
Flaquer Scartezzini. Impedido o Sr. Min. Torreao Braz. Presidiu o julgamento 
o Sr. Min. Carlos Madeira. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N9 40.206 - DISTRITO FEDERAL 

RELATOR: Senhor Ministro Washington Bolívar de Brito 

AGRA V ANTE: Osear P. Landmann 

AGRAVADO: Uniao Federal e Fundacao Nacional do Indio - FUNAI 

ADVOGADOS: Dra. Silvia Pinto de Lara Resende (Agte.) e Dr. Getúlio de 
Barros Barreto (Agdo.) 

EMENTA 

Admini:strativo e Processual Civil - Desapropriacao Indireta -
Parque Nacional do Xingu 

l) Na desapropriacao indireta se pressupoe o desapossamento 
das terras, sem que o expropriante haja adotado as providencias 
usuais para a expropriacao. A pretensao é o pagamento da justa inde
nizac;ao, sendo mesmo de indeferir-se qualquer medida estranha ao 
objetivo da causa. 

2) Agravo improvido. 

Acórdao 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que sao partes as acima indi
cadas: 

Decide a l' Turma do Tribunal Federal de Recursos, por unanimidade, in
def erir o recurso, na forma do relatório e notas taquigráficas precedentes, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. .. 

Custas, como de leí. 

Brasília, 14 de setembro de 1979 (data do julgamento). - Ministro Peca
nha Martins. (Presidente) - Ministro Washington Bolívar de Brito, (Relator). 

Relatório 

O SENHOR MINISTRO WASHINGTON BOLIV AR DE BRITO -
Osear P. Landmann, nos autos da acao de desapropriacao indireta que promo
ve contra a U niao Federal e a Fundacao Nacional do Indio (FUNAI), resolveu 
agravar de instrumento contra o seguinte despacho (fl. 80), verbis: 

"Indefiro a notificacao do Diretor do Servico do Patrimonio da 
U niao; o registro da cita~ao inicial no Registro de lmóveis <;la Comar-
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ca de Barra do Garcas (MT) e a notificacao da U niao Federal e da 
FUNAI para que se abstenham de incluir a gleba de terras sub judice 
na demarcatória do Parque Nacional do Xingu (item 12.2, alíneas a, b, 
e e da inicial)." 

A agravante sustentou, em suas razoes, que o despacho: 

"- foi prolatado sem qualquer justificativa que o ampare, 
tornando-se difícil de saber, pelo menos, o motivo que leva o MM. 
J uiz a quo a ter opiniao diferente do que determina a lei; 

- inusita~amente ocorreu antes de haver qualquer contestacao 
dos AGRAVADOS na acao, sendo que, inclusive, os mesmos pode
rao concordar co~ o preteodido pelo AGRAVANTE, mesmo porque 
semente se estará cumprindo a lei;· 

- estranhamente teve lugar poucos dias após o Juízo de Primei
ra Instancia, ter sido objeto de Correicao, nestes mesmos autos, em 
virtude de ter tomado atitudes protelatórias e prejudiciais a parte, sa
nadas assim que tomou ciencia das medidas corretivas requeridas ao 
Corregedor <leste mesmo egrégio Tribunal Federal de Recursos ( docs. 
1 a 4)." 

Ao final, reproduziu o texto do artigo 79, do Decreto n9 76.999, de 8-1-76, 
nestes termos: 

"A demarcacao das terras indígenas, obedecido o processo admi
nistrativo constante <leste decreto, será submetida a homologacao do 
Presidente da República. 

Parágrafo único. A FUNAI providenciará o registro da demar
cacao em livro próprio do Servico do Patrimonio da Uniao - SPU, e 
no Livro do Cartório lmobiliário da Comarca da situacao das terras, 
tao logo homologada pelo Presidente da República (doc. 9)." 

A Uniao Federal, adotando como resposta as razoes oferecidas pela FU
NAI (fls. 90/92), opinou pela improcedencia do recurso. 

Mantido o despacho agravado (fl. 96v.), os autos vieram a esta instancia, 
tendo a douta Subprocuradoria Geral da República (fls. 98/ 99), em parecer do 
Dr. José Arnaldo Goncalves de Oliveira, aprovado pelo Dr. Geraldo Andrade 
Fonteles, opinado pela manutencao do despacho. 

É o relatório. 

Voto 

O SENHOR MINISTRO WASHINGTON BOLIV AR DE BRITO (Rela
tor) -Trata-se de acao de desapropriacao indireta, na qual o Agravante reque-
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~u medidas que entendeu cautelares do seu direito, indeferidas pelo Juiz, con
forme despacho transcrito no relatório . 

Ora, a desapropriacao indireta é acao em que se pressupoe o desapossa
mento das terras, sem que o expropriante haja adotado as providencias normais 
para a expropriacao; a pretensao é o pagamento da justa inder.izacao, motivo 
pelo qua! me parece ter razao o r. despacho agravado, conforme explana a FU
NAI (fls. 90/92), cujas razoes adoto, para decidir pelo indeferimento do recur
so. 

É o meu voto. 

Extrato da Ata 

Ag. 40.206-DF. - Rel.: Sr. Min. Washington Bolívar de Brito. Agte.: Os
ear P. Landmann. Agdos: Uniao Federal e FUNAI. Advs: Drs. Sílvia Pinto 
Lara Resende e Getúlio de Barros Barreta. 

Decisao: a unanimidade, indeferiu-se o recurso, nos termos do voto do Re
lator. (Em 14-9-79 - l' Turma.) 

Os Srs. Mins. Otto Rocha e Wilson Goncalves votaram de acordo com o 
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Min . Pecanha Martins. 

MANDADO DE SEGURANCA N9 90.850 - PA 
Registro n9 3250008 

RELATOR: O Sr. Ministro William Patterson 
REQUERENTE: Fundacao Nacional do Indio - FUNAI 
REQUERIDO: Juízo Federal da Secao Judiciária do Pará 
ADVOGADOS: Dr. Afonso Augusto de Morais e outros 

EMENTA 

Administrativo. Reserva Indígena. Ocupa~ao. lnterdito Proibi
tório. L iminar deferida. Suspensiio. 

Constatado que os autores da ac;ao de Interdito Proibitório ocu
pam área encravada na reserva indígena, com permanente atividade 
de desmatamento, o que motivou providencias administrativas da 
FUNAI, para defesa dos interesses dos seus tutelados·, sem compro
vac;ao das alegadas ameacas de expulsao manu mi/itari, é injustificável 
a liminar deferida no juízo de primeiro grau. 

Seguranca concedida. 

Acórdio 

Vistos e relatados os autos em que sao partes as acima indicadas. 

Decide a Primeira Secao do Tribunal Federal de Recursos, preliminarmen
te, a unanimidade, admitir os litisconsórcios passivos. Ainda preliminarmente, 
também a unanimidade, conhecer da impetracao; e, no mérito, conceder a segu-
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ran<;a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, na forma do relatório e no
tas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 

Custas, como de leí. 

Brasília, 18 de man;o de 1981 (data do julgamento). - Ministro Lauro Lei
tüo, Presidente - Ministro William Patterson, Relator. 

Relatório 

O SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON - A Fundacao Nacional 
do Indio impetra mandado de seguranca contra ato do MM. Juiz Federal da 
Se<;ao Judiciária do Estado do Pará que deferiu medida liminar no Interdito 
Proibitório movido por Valdemar Hannemann e outros contra a impetrante e a 
Uniao Federal. 

Alega que a posse invocada representa típico esbulho contra a reserva indí
gena Kateté, salientando que os invasores tem provocado inúmeros conflitos, 
além de acao depredadora das matas. Nega haver amparo jurídico para o inter
dito, face o disposto no§ 29 do art. 198 da Constitui<;ao Federal. Alude, tam
bém, a circunstancia de cuidar-se de área demarcada. Recusa a insinuacao de 
a<;ao manu militari, para expulsao dos invasores. Pede, finalmente, a suspensao 
do ato judicial. 

O saudoso Ministro Hermillo Galant, a quem o processo foi distribuído, 
de início, concedeu a liminar requerida, atento a possibilidade de danos irrepa
ráveis, coma presen<;a dos autores da acao no local (cfr. despacho de fls. 64). ., 

Solicitadas, vieram as informacoes de praxe (fls. 69 /70), através das quais a 
ilustre autoridade coatora indica a necessidade de chamamento dos autores do 
lnterdito como litisconsortes passivos. Assinala, também, que é incabível a pro
videncia (art. 59, 11, da Lei n9 1.533, de 1951). Quanto ao mérito, defende a legi
timidade do ato atacado. 

Neste Tribunal, a douta Subprocuradoria Geral da República opinou no 
sentido da concessao do writ (fls. 72/72). 

Os autos vieram-me conclusos em face da redistribuicao determinada a fls. 
76. 

É o relatório. 

Aditamento ao Relatório 

O SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON - Sr. Presidente, há urna 
questao inicial a ser submetida a esta egrégia Primeira Secao. Nas informacoes 
prestadas pelo eminente Juiz, alega ele que deveria ha ver o chamamento dos au
tores do interdito como litisconsortes passivos. Ontem a noite, chegou-me as 
maos urna peticao dos mesmos, pedindo, exatamente, a admissao na assistencia 
litisconsorcial. Devo acrescentar que essa peticao f oi dada entrada com certa 
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antecedencia, mas ficou no gabinete do saudoso Ministro Hermillo Galant, ra
zao pela qual nao pude apreciá-la em tempo oportuno. Submeto o pedido a 
apreciacao <leste Colegiado, desde já declarando-me favorável ao deferimento 
da pretensao, assinalando que no Mandado de Seguran<;a n9 88.060, da Bahía, 
em que fui Relator, problema identico foi suscitado perante o colendo Plenário, 
que entendeu permissível a admissao do litisconsórcio passivo em mandado de 
segurarn;a. 

Desde já, Sr. Presidente, declaro meu voto, no sentido de deferir o requerí-
do. 

Voto 

O SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON -A impetracao merece ser 
conhecida, por isso que atendidos os requisitos da sua admissibilidade, ou se
jam, a demonstracao da possibilidade de danos irreparáveis, bem assim com
provada a interposi<;ao do competente agravo de instrumento (cfr. fls. 8/ 11). A 
jurisprudencia desta egrégia Corte é tranqilila no sentido do cabimento do man
da1nus, quando ocorrentes aqueles pressupostos. 

Sobre as alegaGoes do MM. Juiz a quo, é evidente que a invocacao ao art. 
5'\ inciso 11 , da Lei n9 1.533, de 1951 , perde substancia <liante do que ficou ex
presso a respeito do conhecimento da presente seguranca. 

Quanto a exigencia, acenada nas inf ormacoes, sobre os litisconsortes passi
vos, restou prejudicada a aprecia<;ao, tendo em vista a admissao dos mesmos, 
nesta sessao, acolhendo o requerimento nesse sentido, sendo de assinalar que a 
admissao em referencia ajustou-se ao entendimento expresso no MS 88.060-
BA. 

De meritis, entendo que a suspensao do ato impugnado, no caso, a liminar 
no Interdito Proibitório, deve ser deferida, nos moldes requeridos. 

Com efeito, a preocupacao dos autores de serem expulsos, mediante acao 
policial violenta, nao restou comprovada, de sorte a ensejar a providencia ora 
atacada. A impetrante, no uso de suas faculdades legais, estava agindo no inte
resse dos seus tutelados, urna vez que os autores ocupam terras da reserva indí
gena, já demarcadas, e estavam depredando o patrimonio, com sucessivos des
matamentos. Tais atos foram constatados em missao conjunta da FUNAI, 
IBDF, GETAT e Departamento de Polícia Federal, consoante se infere do Re
latório de fls. 43/ 46, do Engenheiro Florestal, que apurou inúmeras irregulari
dades praticadas pelos ocupantes das terras dos silvícolas, verificando, inclusi
ve, a existencia de permanentes serrarías, atendendo contratos de fornecimento 
de madeiras. 

Para que os autores pudessem acionar, com reivindicacao de direitos, ale
gando posse, necessitaria comprovar que a área ocupada nao estava encravada 
na reserva. Ao contrário, nenhuma dúvida parece existir quanto ao alcance da 
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reserva as terras ocupadas, o que, de pronto, configura irregularidade na posse, 
nao podend~ esta, assim, servir de amparo a pleito dessa natureza. 

O art. 198 da Constitui¡;ao Federal, é expresso em repelir tentativas de ex
plorac;ao, de qualquer ordem, quanto aqueles bens. Diz o preceito: 

" Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas sao inalienáveis 
nos term os que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse 
permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 

. § 19 Ficam declaradas a nulidade e a extin<;ao dos efeitos jurí-
dicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse 
ou a ocupa<;ao de terras habitadas pelos silvícolas. 

§ 29 A nulidade e a extincao de que trata o parágrafo anterior 
nao dao aos ocupantes direito a qualquer acao ou indeniza<;ao contra 
a Uniao e a Fundacao Nacional do Indio." 

A protec;ao é complementada pela disciplina do Estatuto do Indio (Lei ne.> 
6.00 l , de 1973), que chega a afastar a exigencia de demarca<;ao prévia para o re
conhecimento do direito dos índios e grupos tribais a posse permanente das 
terras por eles habitadas (art. 25). Nem a isso precisaría se recorrer, porquanto 
há notícia de que a área já está demarcada desde janeiro de 1978, conforme Me
morial Descritivo juntado as fls. 47 / 52. 

Esses aspectos nao poderiam deixar de ser considerados para urna posicao 
mais ponderada, permitindo que a defini<;ao do pedido viesse com a decisao fi
nal, após cuidadoso exame dos elementos probató rios. A liminar acirra os ani
mos e impede a concilia<;ao quase sempre necessária, em casos que tais, onde 
sao freqüentes as agressoes e violencia entre as partes. 

Dir-s~-á que os autores estavam sendo amea~ados de expulsao, mediante 
atuac;ao policial, motivando destarte a medida ajuizada, para resguardo de 
pos~ívei s direitos. Acontece, porém, que a própria impetrante nega, na pe<;a 
vestibular, a circunstancia, demonstrando que, apenas, procurou defender os 
interesses dos indígenas. É o que se le de fls. 5/ 6: 

186 

" A FUNAI, através de sua Delegacia Regional de Belém (PA), 
ao tomar medidas repressivas em favor da def esa das terras indígenas, 
nao fez outra coisa que cumprir o seu dever legal e usar dos poderes 
que lhe confere o Estatuto do Indio, em seu art. 34, in verbis: 

"O órgao federal de assistencia ao índio poderá solicitar a 
colaborai;ao das For¡;as Armadas e Auxiliares e da Polícia Fede
ral , para assegurar a protecao das terras ocupadas pelos índios e 
pelas comunidades indígenas." 

Assim, a requerida tomando conhecimento da invasao desorde
nada da Reserva Xicrin do Kateté, em seu limite sul, por parte dos in
terditandos e outros, constituí um Grupo de Trabalho composto pelo 
GETAT, IBDF e Polícia Federal,. com a missao de procederem o le
vantamento, a avalia~ao das invasoes e prejuízos causados ao Patri
monio Indígena, eis que, consoante o disposto no parágrafo único do 
art. 5<.>, da Lei n<.> 5.371 / 67, a FUNAI responde até pelos danos que 
seus empregados causem ao patrimonio indígena, quanto mais em re
lac;ao a terceiros. 

Desse modo, a pretensao do ilustre e digno patrono dos AA ori
giná rios, em querer enquadrar essa missao pacífica, como um ··expur
go atentatório manu militari as posses dos suplicantes, como objetivo 
de efetuar o despejo de suas respectivas fazendas, talvez tenha se 
apoiado, com todo o respeito ao nobre colega, num exagerado receio 
quanto ao resultado daquela verifica<;ao que se estava procedendo, e 
antes que a ora requerida oficialmente se pronunciasse com base nos 
relatórios dos órgaos partícipes, trouxe a esfera dessa Ilustrada Justi<;a 
Especializada, o presente remédio jurídico, que visou tao-somente 
sobrestar um procedimento judicial que a FUNAI teria que obrigato
riamente adotar para a defesa dos interesses dos seus tutelados, na hi
pótese de ficar configurada a invasao." 

Como visto, parece ter havido precipita<;ao nas providencias, atitudes que 
poderao, ao invés de solucionar a questao, desaguar em conflitos, onde as per
das quase sempre sao irreparáveis. O bom senso e o espírito conciliatório dos li
tigantes e, principalmente, dos Magistrados, devem prevalecer, nestas ocasioes. 

Nao encontro razoes jurídicas e fáticas que justifiquem a permanencia da 
liminar concedida na acao de lnterdito Proibitório, razao pela qual concedo a 
seguranc;a, confirmando a liminar deferida, nestes autos. 

APELACAO CIVEL Nljl 43.346-MT 
Registro n<.> 3019349 

RELATOR: O Sr. Ministro William Patterson. 

A PELA NTE: Agropecuária Florencio Bonito S / A 

APELADA: Funda~ao Nacional do Indio 

ADVOGADOS: Dr. Rafael Eugenio de Azevedo Coutinho e Dr. José Cor
belino 

EMENTA 

Administrativo. Reserva Indígena. lnterdicdo. Procedimento Legi
timo. Demarcacao. Lei nP 6.001 , de 1973. 
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Nao há ilegalidade no Decreto que declara a interdiGao de área, 
co~ a finalidade de preservar a comunidade indígena que a ocupa, 
para fins , inclusive, de demarcaGao. A ac;ao de interdito proibitório, 
com o propósito de anular o ato, nao pode prosperar, a teor do prlncí
pio contido no § 29 do art: 19 da Leí n9 6.001 , de 1973 (Estatuto do 
Indio). 

Correta é a decisao que extingue o processo, por impossibilidade 
jurídica (art. 267, VI, do CPC). 

SentenGa confirmada. 

•Acórdio • 

Vistos e relatados os autos em que sao partes as acima indicadas. 

Decide a 2~ Turm a do Tribunal Federal de Recursos, a unanimidade, negar 
provimento a apelaGao, confirmando a sentenGa, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do pre
sente julgado. 

Custas, como de lei . 

Brasília, 3 de abril de 1981 (data do julgamento ). - Ministro A/dir G. Pas
sarinho, Presidente - M inistro Wi//iam Patterson, Relator. 

Relatório 

O SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON - Agropecuária Florencio 
Bonito S/ A propós acao de interdito proibitório contra a FundaGao Nacional 
do indio, alegando que é proprietária de urna área de terras pastais e lavradias 
de 80. 709, 03-34 hectares, situada no Município de Mato Grosso, no Estado do 
mesmo nome, onde instalou á filial da sua "Fazenda Furnas do Sararé". Faz o 
histórico da aquisicao do imóvel, bem assim relata sobre a explorac;ao económi
ca que vem desenvolvendo, com recursos financiados pelo Banco do Brasil, ao 
qual se acha hipotecado. 

Ocorre, porém, que pelo Decreto n9 74.515, de 5-9-74, a área foi interdita
da com o objetivo de atrair o grupo indígena "Nambikwara", delegada a FU
NAI a tarefa de demarcac;ao . Entende que o ato é ilegal, por isso que as terras 
nao podem ser consideradas reserva indígena. 

O MM . Juiz Federal da Sec;ao Judiciária daquele Estado, Dr. Mário Fi
gueiredo Ferreira Mendes, nao deu seguimento a ac;ao, indeferindo, liminar
mente, o pedido, por impossibilidade jurídica (fls.58). 

Dessa decisao recorreu a Autora, comas razoes de fls. 61 / 66, onde refuta 
os argumentos do julgador, procurando demonstrar a evidencia do interesse e 
possibilidade jurídica da pretensao. 

Contra-razoes as fls .133/139. 
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Neste Tribunal, a douta Subprocuradoria Geral da República opinou pelo 
desprov irnento do apelo (fls. 148/ 149). 

É 0 relatório, dispensada a revisao, nos termos do art.33, ítem IX, do Regi

mento Interno. 
Voto 

O SR. MINISTRO ALDIR G . PASSARINHO - No caso, realmente, 
sem a demarcaGao das terras, nao poderia se configurar o direito do ora apelan
te. Se nao foi efetuada, porventura, a demarcaGao administrativa, conforme é 
previsto em Jei, caberia, entao, sentindo-s:_ lesionado o ?ra apelante, provoca~ a 
deniarcatória em Juízo. Nao o fazendo, nao se caracteriza a certeza da propne
dade das terras e, portanto, nao poderia ele promover o interdito pretendido. 

Assim sendo, acompanho o Sr. Ministro-Relator. 

É o meu voto . 

Voto 

O SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON -A matéria fo i resolvida 
nestes termos pelo MM . Juiz a quo: 

.. Em que pese a ª Gªº haver sido promovida contra urna entidade 
j urídica de direito privado, para a qual falecer-nos-ía competencia, t~
davia porque a mesma tem por suporte ato emanado do Senhor Presi
dente da República, consubstanciado no Decreto n9 74.515 /74, e, 
como a FundaGaO Nacional do Indio é mera gestora e executora do 
que a li vem prescrito parece-nos apropriado conhecer do feito e dar
lhe destinaGaO legal já que há inquestionável interesse da Uniao Fede
ral para o desate da lide. 

A priori verificamos que há impossibilidade jurídica de prosperar
se a via eleita pela Autora em face da sua impropriedade para o fim 
colimado. De fato, ainda que se admita que as terras .,.questionadas 
encontram-se na área delimitada pelo Decreto n9 74.515; que os índios 
Nambikwaras nao mais percorrem aquela regiao pois teriam sido 
transferidos para outra área, anteriormente interditada pelo Decreto 
n9 62.995; ou que o imóvel nao fora destinado " a qualquer tipo de re
serva, porque, colonia agrícola ou território indígena", ou que, ~na~
mente, nao constitui o prédio " terras de domínio de comunidade 1n~1-
gena", ainda assim o interdito proposto teria vida efemera ante as d1s
posiGoes do art. 19, § 29 da Lei n9 6.001 , de 19 de dezembro de 1~73. 
Por f or~a da regra inserida no citado édito, que reputamos constitu
cional, ex vi do art. 49, inciso IV e 198, da Carta Maior, contra a de
marcaGao promovida pela FUN Al nao cabe interdito possessório mas 
tao-sornen te, conforme o caso, a~ao petitória ou demarcatória. ~ i~
tenGao do legislador aquí f oi exatamente impossibilitar medidas JUdt-
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ciais, de carát.er urgente, capaz de obstacular a acao administrativa do 
Esta.do na execucao dos servicos de demarcacao sob a forma estabele
cida em decreto do Poder Executivo. Quis com isso dizer aquele que o 
ato de demarcar-se áreas consideradas terras indígenas ou as destina
das "a posse e ocupa<;ao pelos índios ... " nao constituí ato turbativo de 
posse, embora se faculte ªº proprietário o uso das acoes petitória ou 
demarcatória, após concluída a derriarcacao administrativa, como f or
ma de prote<;ao ao seu direito de propriedade. In casu, o Decreto n9 
74.515 expedido, segundo entendemos, em complemento ao Decreto 
n9 63.368, de 8 de outubro de 1968 ( DOU de 16-10-68), teve por esca
po, interditando provisoriamef)te toda a área contida nos limites inseri
dos em seu artigo prÍmeiro verificar, através da demarcacao adminis
trativa, quais as terras efetivamente ocupadas "pelo grupo indígena 
Nambikwara". Daí a razao pela qual interditou, temporariamente, 
urna vasta extensao de terras na regiao entre as quais, teme a peticio
nária de fls. 2 usque 9, se incluiriam as suas. Que alié o habitat do gru
po Nambikwara nao se pode pór em dúvida quer seja da defini<;ao dos 
Decretos n9s 74.515 e 63.368 quer seja da própria exposicao feíta pela 
requerente. Destarte configura-se que o Decreto incriminado teve mo
tiva<;ao segura para sua expedicao. Aliás, a outorga de decretos dessa 
natureza é ato descricionário do Poder Executivo nao podendo opor
se a ele senao pelo meio permitido e explícito no§ 29 do art. 19, da Lei 
n9 6.001/73." 

O Código de Processo Civil preve a extincao do processo, sem julgamento 
do mérito, quando, entre outras razoes, ocorrer a impossibilidade jurídica da 
causa (art. 267, VI). Tal obstáculo é refletido no impedimento da presta<;ao ju
risdicional. Restaría indagar se, na espécie, evidencia-se a circunstancia, de sor
te a nao poder o julgador exercer a nobre funcao. 

Os objetivos que ressaltem do ato impugnado sao, sem sombra de dúvida, 
complementar o preceituado no Decreto nC? 63.368, de 1968, para fins de demar
ca<;ao das ter ras dos silvícolas da regia o, concentrando o grupo N ambikwara, 
disperso, em funcao mesmo da descontinuidade do seu habitat. Por outro lado, 
a simples presenca da comunidade indígena já exige do Poder Público, em sua 
atribui<;ao tutelar, promover as providencias necessárias para preservar o gru
po, quer através da aproximacao, quer, e principalmente, pela delimita<;ao da 
área. 

A interdi<;ao decretada já, agora, se apresenta perfeitamente justificada, 
consoante se extrai dos termos das contra-razoes oferecidas pela FUNAI, ver
bis: 
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"É de se ressaltar que a expedi<;ao do referido Decreto de IN
TERDICAO decorreu da necessidade urgente de garantir, de proteger 
a integridade patrimonial daquela gente, com repercussao até a inte-

gridade física do silvícola contra a presenca et.o nao-índio, fonte inibi
dora da posse sobre as terras que habitam e que é constitucionalmente 
reconhecida conforme dispositivo trazido a colacao. 

Ora, em sen,do referidas terras bens da Uniao, inquestionavel
mente cabível o Decreto que as INTERDITOU, por quanto a 
embasá-lo o exercício do poder de polícia inerente ao próprio Estado, 
numa homenagem mesmo a princípios estabelecidos concernentes a 
prote<;ao e defesa das terras de minorías étnicas índias sob sua tutela. 

Além do mais, a INTERDICAO é indispensável aos trabalhos de 
atra<;ao dos grupos indígenas dispersos, ao tempo em que oferece con
dic;oes para que, posteriormente, possam ser estabelecidas definitiva
mente as áreas tecnicamente consideradas indispensáveis as comuni
dades indígenas. 

É de se lembrar que, as interdicoes, como no caso em foco, inci
dem em áreas reconhecidamente habitadas pelos silvícolas e, conse
qüentemente, amparadas constitucionalmente. 

A posse dos índios Nambikwara, sobre as terras ora questiona
das, é incontestável, conforme bem definiu a Lei n9 6.001, de 19-12-73, 
no seu artigo 23: 

"Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupac;ao efetiva 
da terra, que, de acordo comos usos, costumes e tradic;oes tribais, 
detém e onde habita ou exerce atividade indispensável a sua sub
sistencia ou economicamente útil." 

Oportuno dizer que as terras habitadas pelos silvícolas compreen
dem nao apenas aquelas áreas em que se acharo instaladas as suas al
deias mas, ainda, aquelas áreas de perambula<;ao, de ca~a e outras por 
eles destinadas a realizacao de cerimoniais. 

Com efeito, a Lei n<:> 6.001, de 1973 (Estatuto do Indio) estabelece: 

.. Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientacao do 
órgao federal de assistencia do índio, serao administrativamente de
marcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto do Po
der Executivo. 

§ } 9 • • . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • . • • • • • • . • • • • • • . . • • • 

§ 29 Contra a demarcacao processada .nos termos dest~ artigo 
nao caberá a concessao de interdito possessóno, f acuitado aos interes
sados contra ela recorrer a a<;ao petitória ou a demarcatória." 

Seria inconseqüente admitir-se o procedimento sob a alegac;ao de que nao 
havia, ainda, a demarcatória, quando é certo que a medida atacada visou espe
cificamente esse fim, constituindo-se em atos preparatórios, de urgencia recia-
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mada, com o propósito irrecusável de estabelecer e identificar a reserva, inClusi
ve com o ca~áter preventivo de evitar contlitos, muito comuns em tais situac;oes. 

A preliminar suscitada confunde-se com o próprio mérito. 

. ~nte o exposto, nego provimento ao recurso, para confirmar a sentenc;a de 
pnme1ro grau. 

Extrato da Minuta 

AC N9 43.346-MT(3019349) - Rel. Sr. Min. William Patterson. Apte. 
Agropecuária Florencio Bonito S/ A. Apda: Fundac;ao Nacional do Indio. Ad
vogados: Dr. Rafael Eugenio de Azeredo Coutinho e Dr. José Corbelino. 

Decisao: A Turma, por unanimidade, negou provimento a apelac;ao, con
firmando a senten<;a. (Em 3-4-81 - 2• Turma.) 

Os Srs. Mins. José Candido e Aldir G . Passarinho votaram como Relator. 
Presidiu o julgame.nto o Sr. Min . Aldir G. Passarinho. Sustentac;ao oral feita 
pelo Dr. Joaquim Jair Ximenes Aguiar. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N9 41.530 - RR. / RIP 3254593 

RELATOR: O Sr. Ministro Adhemar Raymundo 

AGRA V ANTE: Fundac;ao Nacional do Indio - FUNAI 

AGRAVADOS: Epitácio Andrade de Lucen a e Cónjuge 

ADVOGADOS: Gerardo Wilames Fonseca e Silva e Illo Augusto dos Santos. 

EMENTA 

Silvícola. 

A assistencia a este é desnecessária, quando se comprova estar ele integra
do na civilizac;ao há muitos anos, inscrito até como eleitor, na Zona Eleitoral do 
seu domícilio, desde o ano de 1958. 

Acórdio 

Vistos e relatados estes autos, em que sao partes as acima indicadas. 
Decide a 3• Turma do Tribunal Federal de Recursos, por unanimidade, ne

gar provimento ao agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constan
tes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Custas, como de lei. 

Brasília, 13 de fevereiro de 1981. - Ministro Carlos M adeira, Presidente 
- Ministro Adhemar Raymundo, Relator. 

Relatório 

O SR. MINISTRO ADHEMAR RA YMUNDO - A Funda~ao Nacional 
do Indio - FUNAI, interpós agravo de instrumento, inconformado coma v. de-
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cisao prolatada nos autos de pedido de assistencia, em apenso a ac;ao de manu
tenc;ao de posse, que contra Júlio Magalhaes movem Epitácio Andrade de Lu
cena e s/mulher, ora agravados. 

A v. decisao atacada indeferiu a pretensao da FUN Al "a falta de pro vas de 
interesse jurídico" (fls. 24/ 25). 

Em suas alegac;oes a agravante sustentou que o réu é silvícola, seu tutelado, 
cabendo-lhe exercer os poderes de representac;ao ou assistencia jurídica do 
índio, na forma estabelecida em leí; trouxe aos autos prova testemunhal da con
dic;ao do réu, além de discutir afirmac;ao de que o mesmo já se encontra integra
do a comunhao nacional; aduziu que o réu nao preenche todos os requisitos le
gais pa ra liberac;ao do regime tutelar, nao exercitando, assim, a plenitude dos 
direitos civis. 

Contraminuta, fl s. 48/50, alegando que o réu nao constestou a decisao em 
tela, deixando correr o prazo; reportando-se a f undamentac;ao da sentenc;a 
quanto a fa lta de prova da condic;ao de indígena firmada pela FUNAI. 

As fls. 50 v., o MM. Dr, J uiz manteve a decisao agravada, por seus pró
prios fund amentos, remetendo os autos a este egrégio Tribunal. 

É o re!atório. 

Voto 

O SR. MINISTRO ADHEMAR RAYMUNDO (Relator)- Nego provi
mento ao agravo. A FUNAI entende dever ingressar no feito que corre perante 
o Juízo de Roraima, entre Epitácio Andrade Lucena e Júlio Magalhaes, 
sob a alega<;ao de que este é silvícola. Todavia, sem que se fizesse qualquer pro
va nesse sentido entendeu, acertadamente, o Dr. J uiz de indeferir o requerimen
to da agravante. A alega<;ao é <leste, qual a referente a condic;ao de silvícola do 
demandado. A ele, pois, o ónus de provar. Se nao o fez, prevalece o estado da 
pessoa, resultante da sua condi<;ao de eleitor, como provado nos autos. Assim, 
pelo documento de fls. 45 se verifica, induvidosamente, que o Sr. Júlio Maga
lhaes se inscreveu eleitor em 1959, na Zona Eleitoral de Boa Vista, do Território 
de Roraima. Destarte, exerceu, decerto, os direitos assegurados a todo cidadao 
brasileiro pela lei eleitoral, sem qualquer limita<;ao. A sua origem silvícola nao 
lhe dá mais a condic;ao de tutelado, pois integrado na civilizar;ao, como prova
do. Oportuno lembrar o ensinamento de Clóvis Bevilacqua: "O Código usa da 
palavra silvícola para tornar claro que se refere aos habitantes da floresta e nao 
aos que se acham confundidos na massa geral da popular;ao, aos quais se apli
cam os preceitos do direito comum" (C.C. Comentado - Vol. 19, pág. 192 -
Rio - 1940). 

Pelo exposto, nego provimento ao agravo. 
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EXTRATO DA MINUTA 

Ag. 41.5-30 - RR. / RIP 3254593 - Rel. Sr. Min . Adhemar Raymundo . 
Agrte. : Fundac;ao Nacional do Indio - FUNAI. Agrdos.: Epitácio Andrade de 
Lucena e Cónjuge. Advs.: Drs. Geraldo Wilames Fonseca e Silva e Illo Augusto 
dos Santos. 

Decisao: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo. (Em 
13 de fevereiro de 1981 - 3• Turma.) 

Votaram de acordo com o Relator, os Srs. Ministros Carlos Madeira e 
Torreao Braz. Ausente o Sr. Ministro Hermillo Galant, por se achar licenciado. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Madeira. 
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TRIBUNAL DE JUSTICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 



• 

Indio integrado - Apelafoo comum - Excluído do privi/égio de 
condenafoo especial. Irresponsabilidade penal- Doenra mental - Ina
plicabilidade ao índio . 

EMENTA 

Ocorrida a integracao do índio a comunidade nacional ·- nada 
importa a influencia de sua origem, sua ancestralidade, seu primitivis
mo - nao se pode abrigá-lo ao mero acidente do nascimento tribal, 
para concede-lo as condicoes especiais de apenacao, orientadas no art. 
56 e parágrafo único, da Lei n9 6.00 l. 

O .. desenvolvimento mental incompleto", por importar debilida
de dos órgaos destinados a manifesta<;ao do pensamento, é figura 
cl ínica teratológica, inaplicável ao silvícola, ao fito de excluí-lo de ape
na<;ao criminal. 

APELANTE: Funda<;ao Nacional do Indio (Calixto Alves Dias) 

APELADA: A Justica Pública 

A Calixto Alves Dias condenou-o o Tribunal do Júri da Comarca de Sao 
Gabriel da Cachoeira, a l 7 (dezessete) anos de reclusao, a incluí-lo na figura pe
nal tipificada no art. 121, § 29, inciso 11, combinada com o art. 44, inciso 11, letra 
i d? punitivo penal. 

Incon formado com o decisório do Tribunal do Júri, por considerar-se 
índio, veio por defende-lo, o representante da Fu.nda<;ao Nacional do Indio. 

Ainda nos primórdios do processo, se houve o defensor, ao argumentativo 
do art. 56 e parágrafo único da Lei n96.001, de 19 de dezembro de 1973, a pedir, 
no caso de condena~ao, a atenuacao da pena e o cumprimento desta "no local 
de funcionamento do órgao federal de assistencia ao índio mais próximo da ha
bita<;ao do condenado". 

Após a condena~ao do acusado, entretanto, o recurso chegou apenas ao 
efeito de absolve-lo, porque de "desenvolvimento mental incompleto" (art. 22 
do Código Penal) e por haver cometido a a<;ao delituosa ao amparo da legítima 
defesa. 
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Sem outro comprobatório, para o réu apresentá-lo ao processo, ao fito de 
bem conhec~lo, o documento fornecido pela Irma Anunciación Calvo, Direto
ra do Colégio das M issoes Salesianas, em lauareté, as fls. 89: 

"Como presente, pretendo responder o Of. n<.> PJ-11 / 79, prestan
do a V. Ex• as seguintes informa9oes: 1) o indígena Calixto Al ves Días 
estudou nesta Missao até 1962, cursando o 3<.> ano primário e foi re
provado no fim do ano Ietivo em referencia; 2) foi expulso da Missao 
devido o seu malcomportamento, pois era briguento com os colegas; 
3) morou 10 (dez) anos na Colombia tendo retornado no ano de 1976. 
Várias testemunhas afirmam que o mesmo voltou da Colombia, vicia
do no uso da maconha; e 4) durante o tempo em que morou no povoa
do - Sao Pa~lo - foi causa de muitas brigas e confusoes, sendo vio
lento e agressivo com todos, maltratando e batendo no próprio pai ·e 
familiares, que se viram obrigados a expulsá-lo do seio da família, no
tadamente depois que amea<;ou de morte, por várias vezes, o próprio 
pai." 

Trata-se, como se ve, de índio aculturado, que nao se tem conhecimento se 
nasceu em alguma maloca, ou no meio civilizado, onde vive há muitos anos, até 
mesmo fora do território nacional. 

E esta espécie de silvícola nao goza do aprazimento da lei protetora, que.só 
tem por favorecer aquele que ex abrupto, defronte o meio civilizado, cond~z;n
do na alma liberta a pureza de seu povo, seus costumes, suas normas de viven
cia e, mais ainda, o espelho grosseiro, nativo e indómito do princípio de defesa 
da selva. 

Este é o índio, este é o ente de alma infantil que a lei tem por proteger. 

A este inculto, o abrigo da Leí n<.> 6.001, que se exal<;a em seu art. 56 e seu 
parágrafo único: 

.. No caso de condena9ao de índio por infra9ao penal, a pena de
verá ser atenuada e, na sua aplica9ao, o juiz atenderá também ao grau 
de integra9ao do silvícola." 

··As penas de reclusao e de deten9ao serao cumpridas, se possí
vel, em regime especial de semiliberdade, no local de f uncionamento 
do órgao federal de assistencia aos índios mais próximo da habita9ao 
do condenado." 

Para gozar, todavía, <lestes privilégios, como considera Hélio Gomes, 
achando, entretanto, que a lei deveria proteger o índio em qualquer estágio, 
··nao se deverá levar em conta toda a sua ancestralidade, todo o seu passado de 
habitante das selvas, todo o seu primitivismo, que a educa9ao, processo cutaneo 
de modifica\:aO da personalidade, nao apaga" (Medicina Legal, vol. 1, pág. 
167). 
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Mas tao-somente o silvícola nao integrado. 

Aquele que já se deu aos vícios e aos males da civiliza9ao, bem entendendo 
o caráter criminoso do ato praticado, a lei nao concede privilégio apenativo, ca
bendo por condená-lo como a qualquer outro cidadao da comunidade. 

No caso, o entendimento do ato ilegal executado, bem o exalta o Minis
tério Público, em sua promo9ao de fls. 132: 

.. l) o ardil engendrado ... de que atacara a vítima porque esta o 
agredira com palavras ofensivas a sua integridade moral. .. ; 

2) a oculta9ao do cadáver da vítima após a consuma<;ao do cri
me ... ; 

3) o fato de haver escondido a roupa que vestía, quando do co
metimento do crime, por se achar esta com visíveis respingos de san
gue da vítima." 

Nao é o berco que identifica o índio para apená-lo ou isentá-lo de ape
na<;ao, mas o estado atual de seu desenvolvimento, em contato como mundo ci
vilizado, a dize-lo sao, se ainda nao se maculou com as mazelas do mundo 
atual, conservando na alma aqueta pureza bruta que a natureza lhe concedeu. 

Ao elaborar a Lei n<.> 6.001, que se cognominou dize-la Estatuto do Indio, 
exalta o Ministro Themístocles Cavalcanti, o índio é urna criatura humana, 
igual a qualquer um de nós, com os mesmos direitos e possibilidades, com a li
berdade de viver no seu habitat mas de aperfei9oar as suas condicoes de existen
cia, sempre admitindo melhores possibilidades de sua comunica9ao com o 
"nosso mundo". 

Nao se poe a dúvida, nem a hesita9ao, que Calixto Alves Dias, altamente 
tocado pela civilizac;ao, no meio da qual vive desde crian<;a, habituou-se aos er
ros e vícios da cidade, freqüentando festas, embriagando-se e outras coisas mais 
que os autos relatam. E nessas condic;oes, revelou o nítido conhecimento da 
a~ao ilegal praticada, o que importa em apená-lo, sem qualquer lenitivo, como 
a qualquer um outro cidadao da comunidade nacional. 

Esta é a verdade e vem por afirmá-la DALMO DE ABREU DALLARI: 

..... é que a legisla9ao brasileira só dá tratamento diferente ao 
índio enquanto este nao se acha integrado na comunhao nacional". 
(Os direitos do índio, in O Estado de S. Paulo, Suplemento Cultural, 
em 5-11-76, págs. 10 e 11.) 

Visto que "'ocorrida a integrac;ao ele é um brasileiro como todos 
os demais, nao tendo qualquer influencia sua origem numa comunida
de indígena. Embora quanto a etnia nao se possam alterar as carac
terísticas da origem, é rigorosamente certo que, do ponto de vista jurí
dico, o índio deixa de ser índio quando se integra na comunidade bra-
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sileira. A partir desse momento ele é um cidadao brasileiro comum, 
s~ni; , nenhum privilé~i9 e sem qualquer"~protecao ou restricao espe
cial . (ANTONIO CHA VES, Rev. For. 264, p. 36). 

A legislacao nacional, ao contrário da legislacao americana, onde perdura 
a situacao jurídica do índio, mesmo fora de seu habitat, assim nao o beneficia, 
visto que a situacao de berco do silvícola, a sua antiga condicao, tem por perdé
la quando integrado, transmudando-se em um cidadao comum, com deveres, 
direitos e obrigacoes sociais. 

Em editorial posteriormente publicado in O Estado de S. Paulo, ao se refe
rir ao índio, assim vem por expender: 

''Se já abandonaram a vida tribal, se já se beneficiam francamen
te de todos os beneficios da civilizacao, se já vivem como todos os civi
lizados, devem arcar também com as mesmas responsabilidades civis 
<lestes." 

Se já sofrem das agruras e dos felizes e alguns bons do mundo civilizado, o 
índio aculturado sujeitou-se aos ruins de urna apenacao comum, sem qualquer 
outro privilégio de prisao e condenacao especial. 

É de convir que índios que f azem discursos agitativos, se dirigem direta
mente as autoridades constituídas, sem a assisténcia de seu representante legal, 
no caso a Funai, que exigem para su as festas discos de Roberto Carlos, sao por 
demais e tanto integrados, sao mais que civilizados, e, como tanto, devem ocor
rer com as mesmas responsabilidades civis e criminais, sem qualquer distincao 
ou privilégio, em detrimento a outros cidadaos da comunidade brasileira, ao 
princípio da igualdade perante a lei, constante da Constituicao da República. 

Ao silvícola que pelo aculturamento se dá aos vícios e males do mundo ci
vilizado, nega-se o direito da prerrogativa de apenacao especial. 

Ocorrida a integracao do índio a comunidade nacional - nada importa a 
influencia de sua origem, sua ancestralidade, seu primitivismo - nao se pode 
abrigá-lo ao mero acidente do nascimento tribal, para concede-lo as condicoes 
de apenacao, orientadas no art. 56 e parágrafo único, da Lei n9 6.001. 

Em outro clamor do apelatório, o erro é tanto maior e tanto absurdo, ao 
desejo de ajustar o silvícola nacional a égide dos casos mentais teratológicos, 
abrigados no art. 22, do Código Penal, a eximente criminal das expressoes: 

'"É isento de pena o agente que, por doenca mental ou desenvol
vimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da a<;ao ou 
omissao, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato 
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento." 

Conquanto cantante na Exposicao de Motivos do Ministro Francisco 
Campos, em Nelson Hungría, Aníbal Brunó e outros penalistas, nada mais in-
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JUsto e descabível ao indígena situá-1o ao vexame dos penalmente irresponsá
veis, em conseqüencia de debilidade mental. 

Se o foi Hpor interpreta<;ao extensiva" da Comissao Revisora do estatuto 
penal, como nos faz crer Q mestre Nelson Hungría, mesmo nessa visao, é injus
tificável referente heresia, a macular a alma aberta, inteligente e arguta do índio 

brasileiro. 

Mesmo fazendo-se diferen<;a, como pondera o criminalista Nelson Hun
gría, entre as expressoes "desenvolvimento mental incompleto" ou " retarda
do", a que se opoem L. Ribeiro e M . de Campos, por considerá-las sinónimas, 
urna ou outra vem por recair em casos de doenca mental, que se nao pode apli

car ao índio. 

E se assim o fora, dever-se-ia, também, aplicar aos menores, destituindo, 
por redundancia, a isen~ao de apenacao prevista no art. 23, do Código Penal, 
on de se le: 

"Os menores de dezoito anos sao penalmente irresponsáveis, fi
cando sujeitos as normas estabelecidas na legisla~ao especial." 

Se a razao do homem estagnou, parou de pensar, nao chegando por 
atingir o seu máximo de desenvolvimento, houve anomalia das funcoes ce
rebrais, chegou-se a um caso teratológico, inadmissível a ajustar-se a mente 
sa do indígena, mesmo que nao aculturado. 

E a esse ente tratá-Io na qualificativa de imbecilidade urna das tres espécies 
de agenesias intellectuaes, como identifica Legrand du Saulle, seria o tanto e 
muito absurdez. 

E a referente anomalia mental, ao conceituá-Ia, expende Esquirol, é "um 
estado no qual indivíduos, pela fraqueza dos órgaos destinados a manifesta~ao 
do pensamento, sao de urna mediocridade tal, que se tornam incapazes de 

/ 

elevar-se aos conhecimentos e a razao comuns a todos os indivíduos da mesma 
ida de" . 

Aqui, salvo melhor conhecimento da matéria médico-legal, ao índio se 
quer comparar a qualificativa da anomalia da imbecilidade, que, para Ziíno, é 
urna " insuficiencia intelectual", a resultar no pouco desenvolvimento da inteli
gencia, como ensina Souza Lima, em seu "Tratado de Medicina Legal", pág. 
420. 

Figura clínica teratológica, doenca mental que atrofia a inteligencia, nao a 
permitindo chegar ªº seu desenvolvimento completo, a razao concluída, nao se 
deve por·confundir com a alma branca, sadia, arguta e inteligente do índio. 

Nao, nao é possível, nem mesmo por extensao, como deseja justificar o 
mestre Nelson Hungría, seria admissível aplicar-se a mente sa, cristalina do 
indígena brasileiro, a nódoa infeliz e errónea do "desenvolvimento mental in
completo'' 
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A inteligencia do nosso índio flui muitas vezes de maneira pasmante e ad
mirável, desconcertando, até mesmo, o mundo civilizado. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • 

A vítima, portadora de defeito físico na perna esquerda e no bra<;o direito, 
como relata a testemunha de fls. 109v, "nao tinha condi<;oes de dar urna gravata 
nem numa criarn;a". 

Apoiado no exposto, vencido o parecer ministerial, acórdam os Juízes da 
Camara Criminal do Tribunal de Justic;a do Amazonas, a unanimidade de opi
niao, em manter a decisao recorrida. 

Custas legais. 

Sala das Sessoes, em Manaus, J 5 de abril de 1980. - Paulo Herbam Maciel 
Jacob, Des. Relator. 
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1 nvasao de terra indígena a mao armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lsenc;ao tributária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J 
J ur isdi~ao ...... ... . .. .. . 

J ustic;a privada indígena .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

L 

Locac;ao de servi<;o .............................................................. . 
Loteamento indígena ..... . ..................................................... . 
Liberac;ao do regime tutelar ........................................ . .............. 
Liminar, proibic;ao de .......................................................... . 
Língua indígena, ensino da . . . · 
Língua portuguesa, ensino da .................................. . ................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Litisconsórcio ativo ou passivo .................................................. . 
Luta entre grupos tribais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M 

Manutenc;ao da Lei n1> 5.371/67 ............................ . . ... . . ... ... .. .. ..... . 
M aternidade, assistencia especial na ......................... . .. . ... ... .. .. ..... . .. . 
Medidas de policía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Meios de expressao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85 
83 
91 
23 

39 
51 
98 

55 
99 
99 
66 
42 

103 
60 
23 
25 
26 
26 
91 
92 
95 
90 
59 
79 
98 
99 

99 
96 

44 
70 
38 

106 
90 
90 
77 
60 

108 
92 
70 
90 
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Menores, assistencia aos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Minérios, extracao de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

(' 

Minérios, pagamento de dízimos sobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Min istério Público, participacao do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

N 

Nacionalidade, direito de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Nascimen to, registro de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Normas de direito comum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Nulidade de atos jurídicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Nulidade do contrato de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

o 
Óbito, registro de .... . . ... ... ...................... ........... ................. . 
Objetivos do Estatuto do Indio ............ " .. . ......... .......... ... .. .......... . 
Obrigacoes da Uniao em relacao ao índio .......... ................ .. ... ......... . 
Obrigacoes dos Estados em relacao ao índio .. .... ... ........................... .. . 
Obrigacoes dos Mu n icípios em relacao ao índio ................................... . 
Obrigacoes da FUNAI em relacao ao índio ....................................... . 
Omissao da FUNAI ................... .. ....................... . ............ .. . 

p 

Padrao de vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parque indígena .............................................................. . 
Património cultural indígena .................................................... . 
Património Indígena ..................................... . ..................... . 
Pesca e caca em área indígena ................................................... . 
Pena de morte, proibicao de .................................................... . 
Penas de reclusao e detencao .................... .... . ................ . ... ....... . 
Poderes Públicos, deveres dos ... ............... ...................... ........... . 
Polícia Federal , colaboracao da .................................................. . 
Posse do índio ... .. ....... ................... . ..... ........... ... ... . .. ........ . 
Posse permanente . ... ...... ..................... . .... ... . ...... .... ...... ...... . 
Prazo para demarcacao ......................................................... . 
Prestacao de servico .. ... .... ..................... ...................... . . ...... . 
Previdencia Social ....... . ...... ............... ............................... .. . 
Prisao especial ........... .. ........... .......... ............. . ................. . . 
Privilégios da Fazenda Pública, extensao dos ..................................... . . 
Produto da exploracao das riquezas naturais ..... , ................................ . 
Propaganda plena do indio ..................................................... . 
P t - ' s · ' de d ' e'to a· ro ecao a au , 1r 1 · ............ .. ... .. ................................ ... . 
Protecao a posse e uso da terra ... ............................... . .............. . 

R 

42 
19 
21 
21 
21 
21 
67 

91 
70 
89 
80 
66 
96 
93 
21 
70 
64 
63 

107 
44 
92 
96 
99 
86 
75 
91 
76 

Reaplicacao da renda indígena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Reílorestamento em área indígena .. . ................................................. . 
Regime tutelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Registro civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Registro da terra indígena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Regularizacao fundiária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Relacao familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

208 

Remocao de grupo tribal ....................................................... . 
Renda indígena .... .. ......................................... .... .. . . ..... .... . 
Requisitos para liberacao da tutela .............................. .. ....... ...... .. . 
Reserva indígena, estabelecimento de ...................... .. ..................... . 

60 
84 
39 
68 

Reserva indígena, conceito de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Ressarcimento no caso de remocao ........................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 60 

29 
81 
63 
85 
86 
65 

Respeito a liberdade, usos, costumes e tradicao ............................... . .... . 
Reversao do produto da renda indígena .......................................... . 
Reversao da terra indígena ...................................................... . 
Riquezas do solo ..... .................. ~ ..................... ........ ...... . .. . 
Riquezas do subsolo ....... ........................... .. .. ............... ...... . 
Riquezas naturais ............... ...................... ......................... . 

s 
Sancoes penais ao índio .. :- . ..... ... ... ................ ....... · · · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Sancoes penais indígenas . ..... ............................ .... . ....... · .. · . · · · · · . 
Saúde, direito a ........ . ...... ......................... .... · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Semiliberdade, regime de .......................................... · · · · · · · · · · · · · · 
Silvícola, conceituacao de .................................................. · ... · . 
Surto epidemico ....... ........................................ ......... . . .... . . 

T 

Terra abandonada .. ... ........................... . ............................ . 
Terra a demarcar ... .. ....... .. .................................... . ........... . 
Terra a identificar ............................................................. . 
Terra a regularizar .......................................... .................... . 
Terra delimitada . ........ ................................. ................ ..... . 
Terra demarcada ............................................................... . 
Terra dominial indígena ....... .. ... ............ .. .............. ................ . 
Terra em delimitacao ................ ..... .. ..... . ..... .................. · ..... · · 
Terra em identificacao ............... ......... .... .... ................... · · . · · · · · 
Terra em demarcacao ................. ................ .. .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Terra em regularizacao .................................................. · · · .. . · · 
Terra identificada ............ ....... . ..... ......... .... ............... · . · · · · · · · · 
Terra indígena, classificacao de ............. . .. ......... .. . ...... ...... . ... · ... · · · 
Terra presumivelmente indígena ................................................. . 
Terra regularizada ............................................................. . 
Terra reservada ................................................................ . 
Território federal indígena .................................... . .................. . 
Titulares do Património Indígena .................... .. ................... · · · · · · · · 
Tutela, regime de .............................................................. . 
Tutela, liberacao da ................................. .. ............. · · · · · · · · · · · · · 

u 
Uso da língua indígena ........................................................ · · 
Uso dos mananciais e águas . .... ............................... ............... · · 
Uso e percepcao das riquezas naturais ................................ · · · · · · · · · · · · · 
Usos, costumes e tradicao ............................ · ........... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Usucapiao indígena ................... ... .................................. · · · · · 
Usucapiao em terra indígena ............. ............ ............. · · · · · · · · · "· · · · · 

93 
96 
91 
93 
23 
60 

63 
57 
5T 
57 
57 
57 
58 
56 
57 
57 
58 
57 
46 
58 
58 
68 
72 
81 
30 
39 

90 
65 
63 
29 
74 
79 
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Usufruto indígena ........ ...................................................... . 
Usufruto das riquezas naturais .................................................. . 
U "l"d d . "' . . d' t1 1 a es existentes em area m 1gena ..... . ...................................... . 
Utiliza~ao do indio como crime .................................................... . 

V 

Validade de ato praticado por indio .............................................. . 
Valores artísticos do indio ...................................................... . 
Valores culturais do índio ....................................................... . 
Valores da sociedade nacional 

65 
63 
65 
97 

37 
89 
89 
90 

Velhice, assistencia especia l na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Vigencia do Estatuto do Indio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Vilipendio de cerimónia indígena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

210 
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